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Grondgebiedszaken - Vaststellen reglement voor het aanleggen van geveltuintjes
Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 september werd de principebeslissing 
aangenomen om een reglement voor de aanleg van (straat)geveltuinen in Oosterzele uit 
te werken. Geveltuintjes verfraaien het straatbeeld, zorgen voor een stukje ontharding en 
brengen verkoeling in dichter bebouwd gebied tijdens warme dagen.
Ondertussen beschikt de gemeente over een goedgekeurd energie- en klimaatactieplan 
waarbinnen dit actiepunt is opgenomen onder het luik adaptatie omwille van 
bovenvermelde voordelen. 
Om de drempel voor de inwoners die een geveltuin wensen aan te leggen zo laag mogelijk 
te houden, werd gekozen voor een melding in plaats van een vergunningsaanvraag. 
Bijkomend zal de gemeente zelf instaan voor de voorbereidende werken.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit reglement vast te stellen. 

De gemeenteraad, 

Bevoegdheid
Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 en 41

Juridisch kader
Toegevoegde dagorde gemeenteraad 3 septeber 2021: princiepsbeslissing voor het 
aanleggen van een (straat)geveltuin in Oosterzele 
Energie- en klimaatactieplan van de gemeente Oosterzele, goedgekeurd tijdens de zitting 
van 29 april 2021, deel adaptatie (regelgeving door gemeentelijke diensten) 



Motivering
Voor de aanleg van een geveltuin worden ter hoogte van de voorgevel een aantal 
stoeptegels uitgebroken, zodat een plantvak ontstaat voor een tuintje. Deze kleine 
tuintjes kunnen het straatbeeld opvrolijken, ontharden een deel van de stoep en zorgen 
voor verkoeling tijdens hete zomerdagen. Ook al is Oosterzele een landelijke gemeente, in 
de dorpskernen dienen zich zeker mogelijkheden aan om een geveltuin aan te leggen. Een 
reglement zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met de veiligheidsaspecten van 
de aanleg. 
Het project klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen van SOLVA maakte een 
voorbeeldreglement op dat kan aangepast worden naar visie van de gemeente. Op basis 
van dit reglement werkte de gemeente haar eigen versie uit. Er werd gekozen voor een 
eenvoudige melding via een ter beschikking gesteld aanvraagformulier om de aanvraag 
zo laangdrempelig mogelijk te houden. Uit veiligheidsoverwegingen zal de gemeentelijke 
dienst zelf instaan voor het uitgraven van het plantvak en opvullen met potgrond. De 
keuze van de planten, de aanplant en het onderhoud van de geveltuin is voor de 
beheerder. 

Besluit
Artikel 1: het reglement voor de aanleg van een (straat)geveltuin op het grondgebied van 
de gemeente wordt vast gesteld.
Artikel 2: De inhoud van het reglement wordt als bijlage bij de notulen gevoegd. 
Artikel 3: Voor de aanvraag van een (straat)geveltuin wordt een formulier ter 
beschikking gesteld (MilDoc050). 
Artikel 4: Dit reglement is geldig vanaf de goedkeuring ter zitting tot het einde van de 
legislatuur namelijk 31 december 2025. 

Dit punt wordt aangenomen met:
Eénparigheid van stemmen
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