
Agendapunt 2 Uittreksel notulen GR 19/05/2022 1/4

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19 MEI 2022

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, Heidi Berx, schepenen
Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wendy Bollen, 
Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy 
Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, Ria Moesen, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Verontschuldigd: Wim Hellinx, raadslid

Voorwerp: Omgeving - Subsidiereglement geveltuintjes - Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen;

Gelet op het Lokaal Energie- en klimaatpact van de Vlaamse Overheid;

Gelet op het klimaatactieplan 2030 van de gemeente Hoeselt;

Overwegende dat de gemeente Hoeselt de leefbaarheid van de kernen wilt verhogen door vergroening en door 
hittestress tegen te gaan;

Overwegende dat er kredieten voorzien zijn onder de budgetsleutel 6492 0000 0350;

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Onderstaand subsidiereglement voor de aanleg van een geveltuintje als volgt vast te stellen:

Subsidiereglement voor de aanleg van een geveltuintje

Art. 1 – Doel
Gemeente Hoeselt wil vergroening in de kerngebieden stimuleren in het kader van het klimaatactieplan 2030. 
Meer kwaliteitsvol groen heeft een gunstige invloed op de biodiversiteit, hittestress en de algemene leefbaarheid. 
Het doel is om de gemeente veerkrachtiger te maken voor de verandering van het klimaat. 
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget kent de gemeente Hoeselt daarom een 
premie toe in het kader van de subsidie voor de aanleg van geveltuintjes, overeenkomstig de bepalingen van dit 
reglement. 

Art. 2 – Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
Geveltuintje: een aanplanting in het voetpadgedeelte van de openbare weg, tegen de perceelsgrens en tegen een 
gevel van een stedenbouwkundig vergund of vergund geacht gebouw of een vrijstaande muur.

De beheerder: de eigenaar of - op voorwaarde dat de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars akkoord gaat 
- de huurder/inwoner, die de geveltuin aangelegd heeft of heeft laten aanleggen.
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Invasieve soorten: soorten die voorkomen op de lijst van invasieve soorten van Ecopedia 
www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten

Art. 3 – Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing voor de aanleg van een geveltuintje op het grondgebied van de gemeente 
Hoeselt.

Art. 4 – Begunstigden
De premie voor het aanleggen van een geveltuintje kan toegekend worden aan:
- een eigenaar;
- de huurder/inwoner mits toestemming van de eigenaar;
- een vereniging van mede-eigenaars mits toestemming van alle mede-eigenaars.

Art. 5 – Procedure
Een premie wordt uitsluitend toegekend voor geveltuintjes waarvoor het gemeentebestuur op voorhand gunstig 
advies verleend heeft en die volgens de voorwaarden zijn uitgevoerd. Na een gunstig advies kan de aanleg 
uitgevoerd worden. Die procedure houdt in dat er 2 aanvragen nodig zijn: (1) aanvraag voor de aanleg, waarna er 
advies gegeven wordt, en (2) aanvraag voor de uitbetaling, waarna het college een beslissing neemt.

Art. 6 – Aanvraag voor aanleg
§1. De aanvraag voor de aanleg van een geveltuintje dient ingediend te worden bij het gemeentebestuur van 
Hoeselt via het online aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 
Hoeselt, of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren aanvraagformulieren zijn 
te verkrijgen bij de dienst Omgeving en bij de Technische Dienst.

§2. De aanleg kan slechts uitgevoerd worden na gunstig advies. Onder gunstig advies wordt verstaan een gunstig 
advies van zowel de Technische Dienst op basis van vrije doorgang en aanwezige nutsleidingen als de dienst 
Omgeving op basis van plantkeuze en andere ontwerpvoorwaarden. Indien nodig zullen de gemeentelijke 
diensten subadviezen vragen.

§3. De aanleg moet ten laatste uitgevoerd worden tijdens het plantseizoen (oktober-maart) volgend op het 
gunstig advies. Na afspraak komt de Technische Dienst de voorbereidende werken uitvoeren.

Art. 7 – Aanvraag voor uitbetaling
§1. De aanvraag voor uitbetaling dient na uitvoering ingediend te worden bij het gemeentebestuur van Hoeselt 
via het online aanvraagformulier op www.hoeselt.be, via post – Dienst Omgeving, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt, 
of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis. De papieren formulieren zijn te verkrijgen bij de 
dienst Omgeving en bij de Technische Dienst. Per adres kan eenmalig een aanvraag ingediend worden.

§2. Het college van burgemeester en schepenen keurt de uitbetalingen eenmaal per jaar goed. De uitbetaling 
gebeurt jaarlijks in principe in december. Daartoe moeten de formulieren ten laatste op 30 september ingediend 
zijn. Aanvraagformulieren ingediend na 30 september worden in het volgende kalenderjaar verwerkt.

Art. 8 – Ontwerpvoorwaarden:
- maximaal 30,00 cm breed, om het even hoe lang;
- op een afstand van minimaal 30,00  cm van de buren, tenzij de buren (zowel eigenaar als eventuele huurder) 

schriftelijk akkoord gaan om daarvan af te wijken;
- de diepte van de plantput is maximaal 60,00 cm;
- er moet over de hele lengte van de perceelsgrens een obstakelvrij voetpad met een breedte van minimum 

van 1,20 m gewaarborgd blijven; 
- het gebruik van klimplanten is niet verplicht, maar als men klimplanten aanplant is het verplicht om 

klimhulpen te installeren die maximaal 20,00 cm mogen uitsteken; 
- planten met doornen en giftige bessen zijn verboden;
- het gekozen plantgoed is geen invasieve soort en is aangepast aan de standplaats (zon/schaduw, 

droog/vochtig, …);

http://www.ecopedia.be/pagina/uitheemse-invasieve-planten
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- de planten moeten in volwassen toestand nog in het plantvak passen (beperkte stamdiameter) en niet hoger 
komen dan de klimhulp.

Art. 9 – Aanlegvoorwaarden
§1. De Technische Dienst komt de voorbereidende werken uitvoeren: het wegnemen van de verharding en het 
uitgraven van de plantput. 

§2. De beheerder dient bij de verdere aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke schade aan 
leidingen, kabels en weg voor voetgangersverkeer valt ten laste van de beheerder. Alle voorzieningen van 
openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en 
bereikbaar zijn.

§3. De geveltuin moet worden afgeboord in een vloeiende lijn met materiaal gelijkaardig aan het gebruikte 
materiaal van het voetpad. De uitgebroken tegels kunnen daarvoor gebruikt worden na afstemming met de 
Technische Dienst. De afboording steekt minimaal 2,00 cm en maximaal 10,00 cm uit boven de trottoirverharding. 
De breedte van de afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30,00 cm.

Art. 10 – Onderhoudsvoorwaarden
§1. De beheerder moet de geveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat ze geen gevaar 
opbrengen voor het verkeer en voorbijgangers. De bevoegde gemeentediensten herstellen eventuele schade aan 
de openbare weg veroorzaakt door de geveltuin op kosten van de beheerder. De beheerder verbindt er zich toe 
elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen 
te treffen.

§2. De beheerder staat in voor het onderhoud van het geveltuintje, zonder gebruik van pesticiden. Bij vaststelling 
van wanbeheer zal de geveltuin verwijderd worden door de bevoegde gemeentediensten op kosten van de 
beheerder. 

§3. Dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder. De beheerder is 
burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortvloeien uit de aanwezigheid van de geveltuin of 
het niet naleven van het reglement. De beheerder zal de door de bevoegde gemeentedienst opgelegde 
herstellingswerken of aanpassingswerken, op eerste verzoek, onmiddellijk uitvoeren.

§4. De bevoegde gemeentedienst of operator op het openbaar domein is gerechtigd de al dan niet tijdelijke 
verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van werkzaamheden. Het gemeentebestuur betaalt 
hiervoor geen vergoeding aan de beheerder. 

§5. Het gemeentebestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen veroorzaakt aan de 
geveltuin. De bevoegde gemeentedienst of operator zal het plantvak van de geveltuin herstellen zonder 
vergoeding van de beheerder. De beheerder zorgt indien nodig voor nieuwe beplanting. 

§6. Wordt de geveltuin helemaal of gedeeltelijk verwijderd dan moet de gemeente daarvan op de hoogte 
gebracht worden. De gemeente zal de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. Hieraan zijn geen 
kosten verbonden voor de beheerder.

Art. 11 – Premie
De premie voor een geveltuintje bedraagt 50,00 % van het totale bedrag van de aankoopprijs van plantgoed, 
aarde, mulchmateriaal en eventueel een klimhulp en de plaatsingsprijs met een maximum van 150,00 EUR.

Art. 12 – Betaling
§1. De premie wordt uitbetaald na beslissing van het college van burgemeester en schepenen op basis van een 
volledige aanvraag tot uitbetaling. 

§2. Het bedrag van de toegekende premie wordt overgeschreven op de door de aanvrager in het 
aanvraagformulier vermelde post- of bankrekening.
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Art. 13 – Verantwoording
§1. De premie moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk de aanleg van een 
geveltuintje. 

§2. De beheerder verleent medewerking aan gemeente Hoeselt zodat haar vertegenwoordigers de correcte 
aanwending van de toegekende premie kunnen controleren. 

§3. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en schepenen 
worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of onjuiste of 
onvolledige gegevens meedeelt:
- de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde premie;
- de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende premie;
- de uitsluiting van de aanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement, al dan niet voor een 

bepaalde tijd.

Art. 14 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juni 2022 en blijft geldig tot 31 december 2024.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Yves Croux
algemeen directeur wnd burgemeester


