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ARTIKEL 1 

Het is toegelaten een straatgeveltuin aan te leggen op volgende voorwaarde: 
 

 Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te 

leggen met opgave van het adres van de geveltuin. Deze melding gebeurt via een 

gemeentelijk meldingsformulier 

 De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de perceelgrens gemeten, 

over zijn gehele lengte maximaal 30 cm tot op een hoogte van 3,0 m en maximaal 60 

cm op een hoogte boven 3,0 m. De geleidingselementen steken loodrecht op de 

perceelgrens gemeten maximaal 20 cm uit; 

 Naast die maximale breedte van 30 cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije 

loopweg zijn. Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien 

smaller zal moeten zijn dan 30 cm.  

1) Is de weg voor voetgangersverkeer minder dan 2 meter breed, dan moet over de 
hele lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg met een breedte van 1,20 
meter gewaarborgd blijven.  
2) Is de weg voor voetgangersverkeer meer dan 2 meter breed, dan moet over de hele 
lengte van de perceelgrens een obstakelvrije loopweg van 1,50 meter gewaarborgd 
blijven.  
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 De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30 cm verwijderd van de 

scheidingslijn met de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken.  

 Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt worden. 

 De straatgeveltuin moet afgeboord worden met een afboording die minimaal 2 cm en 

maximaal 10 cm uit boven de trottoirverharding uitsteekt. De breedte van de 

afboording is inbegrepen in de maximale breedte van 30 cm. 

 
 
ARTIKEL 2 

De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Mogelijke 
schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste twijfel over de 
aanwezigheid van leidingen en kabels dient informatie te worden ingewonnen bij 
nutsbedrijven.  
Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en 
pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. 
 
 
ARTIKEL 3 

Alle dood of levend materiaal in de straatgeveltuin verwerkt, blijft eigendom van de 
beheerder. De beheerder moet de straatgeveltuin en de verharding errond zodanig 
onderhouden dat ze geen hinder of gevaar opleveren voor het verkeer. 
De plantverzorging van de geveltuin gebeurt zonder bestrijdingsmiddelen. Bij 
plantenziektes of -plagen zijn enkel bestrijdingsmethodes toegelaten die mogelijk zijn binnen 
de biologische landbouw gezien openbaar domein pesticidenvrij beheerd wordt. 
 
 
ARTIKEL 4 

De technische dienst van de gemeente herstelt eventuele schade aan de openbare weg 
veroorzaakt door de straatgeveltuin op kosten van de beheerder. 
 
 
ARTIKEL 5 

De beheerder is burgerrechtelijk verantwoordelijk voor alle ongevallen die voortspruiten uit 
de aanwezigheid van de straatgeveltuin of het niet naleven van het reglement. De beheerder 
vrijwaart de gemeente Vorselaar tegen alle 
vorderingen die derden tegen haar instellen als gevolg van de aangelegde straatgeveltuin. 
 
 
ARTIKEL 6 

De gemeente Vorselaar 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. Het gemeentebestuur kan nooit aansprakelijk gesteld 
worden voor gelijk welke verandering of beschadiging veroorzaakt aan de straatgeveltuin. 
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De gemeente kan steeds een reglementair aangelegde straatgeveltuin op haar openbaar 
domein verwijderen en de openbare weg in zijn oorspronkelijke toestand herstellen. De 
gemeente betaalt hiervoor geen vergoeding aan de beheerder, anderzijds zijn hieraan ook 
geen kosten verbonden voor de beheerder. Een niet reglementair aangelegde geveltuin 
wordt verwijderd op kosten van de beheerder. 
 
 
ARTIKEL 7 

Wordt de geveltuin door de beheerder verwijderd dient de gemeente hiervan op de hoogte 
te worden gesteld. De openbare weg wordt zonder kosten voor de beheerder in de 
oorspronkelijke staat hersteld.  


