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 cluster infrastructuur 
milieu 

NDC 637.6 

Tegeltuinen 
 

Subsidiereglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de gemeenteraad van 2021-12-16 
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-12-22 
 

Hoofdstuk 1 — Definities. 
 
Artikel 1. 
Een tegeltuin is een afgeboorde onverharde zone 
op het openbaar domein, aan de gevel van een 
gebouw, waarin beplanting wordt geplaatst. 
 
Hoofdstuk 2 — Algemeen. 
 
Artikel 2. 
Het reglement is van toepassing op gebouwen 
waarvan de gevel zich bevindt aan de straatzijde. 
De aanvrager vraagt een toelating voor aanplant 
op het openbaar domein. Een premie wordt enkel 
toegekend voor aanplant van klimplanten in deze 
plantvakken. 
 
Hoofdstuk 3 — Voorwaarden. 
 
Artikel 3. 
Om in aanmerking te komen voor de plaatsing van 
een tegeltuin moeten de volgende voorwaarden 
vervuld zijn:  

− de aanvraag geldt voor een gebouw met gevel 
aan de straatzijde.   

− de aanvraag gebeurt door de eigenaar of huur-
der van het gebouw. Indien de huurder de aan-
vraag verricht wordt een schriftelijke toestem-
ming van de eigenaar toegevoegd.  

− de resterende vrije doorgang voor voetgangers 
moet minstens 1,2 m bedragen. Afhankelijk van 
de locatie, de plantkeuze en de densiteit van 
het aantal voetgangers, kan het college van 
burgemeester en schepenen afwijkingen toe-
staan.  

− de aanvraag bevat eveneens informatie over de 
voorziene beplanting. Enkel geschikte planten 
zonder doornen en twijgen worden toegelaten. 

 
Hoofdstuk 4 — Procedure. 
 
Artikel 4. 
Een toelating voor de plaatsing van een tegeltuin 
wordt aangevraagd via het daartoe bestemde for-
mulier op de gemeentelijke website. 
 
Artikel 5. 
De aanvraag wordt binnen de 45 dagen behan-
deld. Indien de aanvraag voldoet aan de voor-
waarden ontvangt de aanvrager een toelating.  
 
Artikel 6. 
Het gemeentepersoneel staat in voor de aanleg en 
de afboording van het plantvak. Het tijdstip van de 
aanleg wordt bepaald in overleg met de vergun-
ninghouder. Opbraak van verhardingen wordt en-
kel door het gemeentepersoneel uitgevoerd. 
Volgend principe wordt gehanteerd bij opbraak 
van voetpaden: 

− over een breedte van maximaal 30 cm vanaf de 
voorgevel, inclusief afboording; 

− over een afstand van minstens 30 cm van het 
aanpalende eigendom. 

 
Artikel 7. 
De vergunninghouder vult het plantvak met ge-
schikte grond en zorgt voor de plaatsing van de be-
planting en eventuele klimhulp. 
 
Artikel 8.  
Indien de vergunninghouder een klimplant in het 
plantvak plaatst, ontvangt hij een subsidie van 25 
euro na indienen van bewijs van de aanplant door 
middel van een foto. Per gevel kunnen maximaal 4 
subsidies toegekend worden. 
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Hoofdstuk 5 — Betaling. 
 
Artikel 9. 
Binnen de 60 dagen na het indienen van het be-
wijs van aanplant, betaalt het gemeentebestuur 
de premie uit op het rekeningnummer van de ver-
gunninghouder vermeld in de aanvraag. 
 
Hoofdstuk 6 — Onderhoud tegeltuin. 
 
Artikel 10. 
De beplanting van een tegeltuin moet aangepast 
zijn aan de groeiplaats: 

− rankende en windende klimplanten moeten 
aan de gevel worden verankerd via een klim-
hulp; 

− plantenwortels mogen het voetpad en nutslei-
dingen niet beschadigen; 

− onkruidgroei wordt vermeden door het opvul-
len van de tegeltuin met bodembedekkers. 

 
Artikel 11.  
De vergunninghouder staat in voor: 

− het onderhoud van de tegeltuin; 

− het zichtbaar blijven van huisnummers, straat-
namen, openbare verlichting, verkeersborden 
en andere signalisatie; 

− het beperken van de groei van het gevelgroen 
tot maximaal 50 cm vóór de gevel, tenzij anders 
bepaald in de toelating;  

− het beperken van de plantengroei tot de gevel 
van het gebouw waarvoor een toelating werd 
verkregen; 

− het verwijderen van groenafval na snoeiwer-
ken of bij bladval. 

 
Artikel 12. 
Indien de vergunninghouder nalaat om de tegel-
tuin te onderhouden en geen gevolg geeft aan 
twee opeenvolgende aanmaningen binnen het-
zelfde jaar, zal het gemeentepersoneel de tegel-
tuin (laten) verwijderen en de openbare weg in 
oorspronkelijke toestand herstellen. De vergun-
ninghouder informeert het gemeentebestuur bij 
het verdwijnen van een tegeltuin. 
 
Hoofdstuk 8 — Slotbepalingen. 
 
Artikel 13. 
De ruimte waar de tegeltuin blijft volledig deel uit-
maken van het openbaar domein. De gemeente 
kan steeds de toelating intrekken om redenen van 
openbaar nut, zonder enig recht op schadevergoe-
ding voor de vergunninghouder. 
 
Artikel 14. 
Het college van burgemeester en schepenen re-
gelt elke situatie die niet voorzien is in dit regle-
ment en motiveert zijn beslissingen. 
 
Artikel 15. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de 
gemeentelijke webtoepassing met vermelding van 
de datum van goedkeuring en de datum van be-
kendmaking. De bekendmaking en de datum van 
bekendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register. 
Het treedt in werking de vijfde dag na de bekend-
making. 
 

 


