Raad van 23 ferbruari – Bijlage bij het volgende punt :
Leefmilieu – Agenda 21 – Vergroening – Goedkeuring van het reglement van toepassing op de
installatie van klimplanten op de gevel en van bakken langs de weg en de adoptie van boomvoeten.
Reglement van toepassing op de installatie van klimplanten op de gevel en van bakken langs de weg
alsook de adoptie van boomvoeten.
Artikel 1 : De aanvrager moet beschikken over de toelating van de gemeente. Voor de bakken en de
boomvoeten zal de toelating betekend worden door het aanbrengen van een logo.
Artikel 2 : De aanvrager verbindt er zich toe de huidige overeenkomst na te leven voor een minimale
duur van 3 jaar.
Artikel 3 : De aanvrager ziet erop toe dat de inrichting van de boomvoet, de bak of de klimplant en het
bevestigingssysteem de doorgang op het voetpad niet belemmert (vrije doorgang van minimum
1,50m) en de openbare veiligheid en gezondheid niet in het gedrang brengt.
Artikel 4 : De aanvrager verbindt zich ertoe de dorre bladeren op het voetpad op te rapen en de wilde
begroeiing te verwijderen in een perimeter van twee meter rond de installatie.
Artikel 5 : De aanvrager ziet erop toe dat zijn beplantingen de voorzieningen van openbaar nut zoals
straatnaamborden, openbare verlichting en signalisatieborden niet bedekken.
Artikel 6 : De aanvrager verbindt zich ertoe de plant(en) te onderhouden zonder hierbij gebruik te
maken van fytosanitaire producten.
Artikel 7 : De installaties ter hoogte van een kruispunt of van een zebrapad mogen niet hoger zijn dan
50 cm.
Artikel 8 : In geval van adoptie van een boomvoet mag de aanvrager in geen geval de boom
beschadigen of hem gebruiken om planten vast te binden met touwen of andere snoeren.
Artikel 9 : Indien de installatie eender welke hinder veroorzaakt (belemmering van de doorgang,
bedekking van de voorzieningen van openbaar nut,…), zal de aanvrager verwittigd worden door het
bestuur en zal hij verplicht zijn dit binnen de maand te verhelpen door de plant te snoeien of te
verwijderen. Indien de plant verwijderd wordt, moet de aanvrager de plaats in zijn oorspronkelijke
toestand herstellen.
Artikel 10 : Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de toepassing van huidig
reglement.
Uitsluitend in geval van installatie van een klimplant of van een bak op de gevel :
Artikel 11 : De aanvrager moet een akkoord voorleggen van de eigenaar(s) van het of de gebouw(en)
waarop de beplanting is voorzien.

Artikel 12 : Een maximale oppervlakte van 50x100 cm kan worden vrijgemaakt op de gevel ; parallel
in de lengte. De verwijdering van tegels over een maximale oppervlakte van 30x30 cm in de
voetpaden is toegelaten maar moet uitgevoerd worden door de gemeentediensten.
Artikel 13 : De aanvrager kiest zijn klimplant uit de lijst met toegelaten variëteiten, opgesteld door het
gemeentebestuur.
Artikel 14 : De aanvrager mag geen boordsteen plaatsen die de voet van de klimplant beschermt opdat
deze het afvloeiend hemelwater zou kunnen opnemen.
Artikel 15 : Het model van de bakken is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur en moet
uitgevoerd worden in een duurzaam en stevig materiaal. De aanvrager(s) die zijn/hun bakken zelf
wens(t)(en) te maken, blijft/blijven burgerlijk aansprakelijk voor alle schade die deze kunnen
veroorzaken.
Artikel 16 : In geval van werken aan de voetpaden, verbindt de aanvrager zich ertoe zijn bak te
verplaatsen voor de aanvang van de werkzaamheden. Zoniet zal het gemeentebestuur de bak
verwijderen zonder deze terug te geven.

