
 

 

Gemeentebestuur Oosterzele  

Dienst Infrastructuur  

Dorp 1, 9860 Oosterzele  

T 09 363 99 38  

E-mail: infrastructuur@oosterzele.be  

 

ontvangstdatum 

 

 

  

dossiernummer 

 

 

 

Waarvoor dient dit formulier? 

Met dit formulier vraagt u om een geveltuintje aan te leggen voor uw woning. Deze aanvraag omvat 
de keuze van het type tuintje en de plantenkeuze.  

 

Hoe aanvragen? 

Het ondertekende ingevuld formulier wordt samen met de foto van de locatie van de geveltuin 
ingediend via mail op het adres infrastructuur@oosterzele.be of op adres Dorp 1, 9860 Oosterzele 

 
1. Persoonlijke gegevens 

Voornaam en naam:  ........................................................................................................................................  

Straat en huisnummer:  ..................................................................................................................................  

Deelgemeente:  ..................................................................................................................................................  

Mailadres:  ...........................................................................................................................................................  

Telefoon:  .............................................................................................................................................................  

 

2. Keuze geveltuin  

De voorbereidende werken voor de aanleg van de geveltuin gebeuren door en op kosten van de 
gemeente. Deze werken omvatten het graven van het plantvak tot op max 30 diepte met 
inbegrip van de uitbraak en afvoer van de bestaande verharding en eventueel het afwerken aan 
de kopse kant van de bestaande verharding.  
 

De aanvrager maakt een keuze uit de 3 types van geveltuinen en geeft de afmetingen op van de 
gewenste plantvakken. Voor de keuze van het type zie de bijlage hierbij.  

Type 1:  ▢ Type 2:  ▢ Type 3:  ▢ 

 

Afmeting plantvak Plantvak 1 Plantvak 2 Plantvak 3 

Afmeting A (min. 30 cm)    

Breedte (max. 30 cm)    

Lengte (max. 50cm/150 cm)    

Afmeting breedte obstakelvrije loopruimte B 
(min 120 cm) 

   

 Aanvraag voor de aanleg van een 
geveltuintje 
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3. Plantenkeuze 

Inspiratielijst.  

Bijenvriendelijke bollen en knollen: blauw druifje, sneeuwklokje, hyacinth, krokus, meiklokje, 
sierui 

Bijenvriendelijke kruiden: venkel, dille, munt, rozemarijn, tijm, look, citroenmelisse, salie, 
dropplant 

Bijenvriendelijke klimplanten: winterjasmijn, klimhortensia, druif, clematis, trompetklimmer, 
kiwibes, lonicera, schijnaugurk 

Bijenvriendelijke vaste planten: klokjesbloem, persicaria, margriet, kaasjeskruid, kogeldistel, 
hemelsleutel, verbena, bonariensis (ijzerhard), geranium, helleborus, herfstaster 

 

Plantvak Plantenkeuze 

Plantvak 1 
 

 

Plantvak 2 
 

 

Plantvak 3 
 

 

 

 

 

4. Datum en handtekening 

 

Datum: ..................................................................................................................................................................  

 

Handtekening:  ...................................................................................................................................................  

 

 

Bij de aanvraag te voegen: een foto van de locatie waar de geveltuin kan worden aangelegd.  

 

Privacyclausule: Uw persoonsgegevens worden bijgehouden in onze databank. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor 

het behandelen van uw dossier waarvoor u deze aanvraag doet. Door dit formulier in te vullen en te ondertekenen, geeft u 

Gemeente Oosterzele uitdrukkelijk uw toestemming om deze gegevens te verwerken.  
 
Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 hebt u het recht op inzage, 
correctie en verwijdering van uw gegevens. Hiervoor richt u een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar Gemeente 
Oosterzele t.a.v. dienst Communicatie – Dorp 1 in 9860 Oosterzele of naar info@oosterzele.be. 

mailto:info@oosterzele.be


MilDoc055-01  20/05/2021 

Bijlage keuze types geveltuin 
 

 

TYPE 1: geveltuin met 1 of 2 plantvakken 

 

 

 

 

TYPE 2: geveltuin met 1 plantvak 

 

 

 

 

 

TYPE 3: geveltuin met combinatie van plantvakken 
 


