HANDVEST VAN VERGROENING VAN DE OPENBARE RUIMTE
Hiaten invullen in de groene gebieden die er in het bijzonder arm aan zijn, het aaneensluiten van
groene ruimten tussen elkaar, het behoud en ontwikkelen van de biodiversiteit van de fauna en flora,
is de uitdaging van het groene netwerk.
In deze context is de gemeente Jette sinds 2010 voorzien van een ontwikkelingsprogramma voor het
groene netwerk. Een samenwerking met Jettenaars en ondersteuning van participatieve projecten
zijn belangrijke doelstellingen van dit programma.
Dit handvest bevat een aantal bepalingen die het mogelijk maken voor de Jettenaars om kleine
ruimten van hun straat te vergroenen (voet van de bomen bijvoorbeeld). Dit handvest heeft
betrekking op:
-

-

Bloemperken
Bloemen- of Plantenbakken
Stads landbouw projecten (edible incredible): De herwaardering van ruimtes die niet worden
gebruikt voor het algemeen belang of het plaatsen van eetcultuur bakken in de openbare
ruimte
Overige ruimtes te vergroenen (op aanvraag)

Aanvraag om een toestemming te bekomen voor een gevelklimplant moeten via een ander formulier
worden ingevoerd.
Alle projecten hebben de toestemming nodig van de gemeente. Wijkprojecten zijn altijd beter dan
individuele initiatieven: niet enkel om een esthetische harmonie te waarborgen, maar ook om sociale
banden te smeden met de buurt.
Er bestaan mogelijkheden om de openbare ruimte te vergroenen via de gewestelijke projectoproep
“groene wijken” (Vooruit met de wijk) (tot 3000€) en eveneens de mogelijkheid om een kleine
gemeentelijke steun te bekomen. Voor meer info, aarzel niet om contact op te nemen met de
milieuraadgeefster (cmeeus@jette.irisnet.be – 02/422.31.03).

Verbintenissen van de aanvrager
Het respect van het milieu en de planten
- Het bevorderen van inheemse- en honing planten;
- Onderhoud van de planten het hele jaar door (het verzorgen van planten, water geven,
vernieuwing van planten, snoeien van de planten indien nodig);
- In geval van afwezigheid, zorgen voor goed onderhoud door een buurman;
- Gebruik maken van methoden voor ecologisch tuinieren en met de hand wieden;
- Gebruik geen bestrijdingsmiddelen en/of kunstmest;
- Plaats geen risico planten (stekelige planten, giftige of invasieve) planten;
Respect van de netheid en veiligheid
- De beplante oppervlakten rein houden (regelmatige afvalverwijdering, het beheer van
onkruid, vervuiling van de aarde...);
- Zorgen voor de integriteit van al het geïnstalleerde materiaal (bloembakken, ...). De
aanvrager moet zorgen voor het onderhoud of eventuele vervanging van het materiaal.
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-

Bovendien is hij enkel en alleen verantwoordelijk voor de schade en verwondingen die
kunnen voortvloeien uit de installatie van deze;
Zorgen voor de duurzaamheid van de installaties en zorgen voor esthetische consistentie in
de tijd (bv altijd hetzelfde soort hekken gebruiken);
Zorg voor de veiligheid van de voetgangers (oa laat een vrije doorgang zonder hindernissen
over een breedte van 1,20 meter);
Het verkeer niet hinderen of de toegang tot de eigendommen van de buurtbewoners

Overeenkomstig met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor “Edible incredible”
- Neem vooraf contact op met de dienst leefomgeving en duurzame ontwikkeling om het
project te bespreken
- Het kweken van groenten gebeurt in bakken met een hoogte van 80 cm (niet in de grond
kweken)
- Stimulering van de implantatie van bakken in woonwijken;
- Plaatsen van een informatiepaneel (edible incredible) voor de omwonenden;
- Plant geen eetbare planten aan de voet van de bomen om elk risico van besmetting te
voorkomen (auto's verontreinigende stoffen, ziekteverwekkers, peuken...);
- Vermijd F1 hybride zaden en bevoordeel natuurlijke zaden van de biologische landbouw;
Het respect voor de bomen (voor de projecten van bebloeming aan de voet van de boom)
- Laat een ruimte van 10 cm vrij rond de stam van de boom (geen toevoeging van aarde of
beplantingen) om te vermijden dat de boom stikt en zijn wortelgedeelte onder de grond te
schaden;
- Plant op een diepte van maximum 10 cm;
- Kies planten die niet hoger dan 1m worden, dit om een onderhoud van de bomen mogelijk
te laten;
- Gebruik de steunstokken of latten ter ondersteuning van de boom niet : deze mogen dus
niet dienen als steun voor de planten en/of bloemen;
- Aanvragen voor boordstenen zullen geweigerd worden.
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Opgelet : het beheer van de bomen en openbare ruimtes blijven prioritair op de bebloeming ; De
gemeentelijke diensten zijn alleen verantwoordelijk voor het onderhoud van de bomen. In geval
van een tussenkomst op een boom of op de openbare weg door de gemeentelijke diensten kan de
aanvrager geen sprake maken op een eventuele vergoeding.

AANVRAAGFORMULIER
Dit formulier moet naar het volgende adres opgestuurd worden (liefst per mail):
GEMEENTE JETTE
Het College van Burgemeester en Schepenen
Ter attentie van de dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu
Wemmelsesteenweg 100, 1090 JETTE
T 02 422 31 03 of T 02 422 31 01
cmeeus@jette.irisnet.be

Aanvrager
Naam en voornaam ………………………………………………………………………………………………..
Adres : ………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………….. Telefoon : …………………………………
 Individuele aanvraag

 collectieve aanvraag (Wijkcomité of groep bewoners)

Voor de wijk comités of groepen bewoners, kan u de gegevens van de deelnemers alsook hun functie op
bijgevoegd document invullen (bijvoorbeeld: peterschap over een boom gelegen tegenover nr.. xx).

Project
Beschrijving van het soort groen aanbreng
 bebloeming aan de voet van de boom
 Edible incredible

 plantenbakken op de openbare ruimte

 Andere : ……………………………………………………………………...

Opmerking : voor de klimplanten langs de gevel is er een speciaal formulier om in te dienen. Voor meer
informatie , kan u de dienst duurzame ontwikkeling -leefmilieu contacteren

Betreffende straat(en)
.
.
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Precieze plaatsing van het projet tot vergroening
U kan een plan of foto toevoegen (plaatsing van de plantenbakken, ligging van de betreffende bomen, de te
bebouwen oppervlakte of groentenbakken …)

.
.
.
.
.
Volledige beschrijving van het project
Informatie die moet gegeven worden:
Type van bloemen / planten

-

In geval van plantenbakken of ander recipiënt : gelieve de juiste afmetingen, materialen,technische
omschrijving (bijvoorbeeld systeem van vasthechten ) en indien mogelijk een foto, te geven

.
.
.
.
.
.
.

Aanbod van de gemeente
-

De gemeente zal u aanvraag tot vergroening analyseren. Nadien zal het College van
Burgemeester en Schepen al dan niet een toestemming tot vergroening geven.

-

Het bekomen van een toestemming is gratis. De installatie blijft ten uwen laste (aankoop van
bakken, planten).

-

Een specifiek infobord zal aan de aanvrager overhandigd worden zodat deze kan melden dat
de ruimte beheerd wordt door de buurtbewoners. Dit infobord zal eveneens vermijden dat
de gemeentelijke diensten alles weghalen per vergissing.

-

De gemeente heeft een zadenbib opgericht in de Nederlandse Bibliotheek op het Cardinaal
Mercierplein. Daar kan u vrij zaden uitwisselen: u kan er gratis zaden ophalen of afleggen.
Voor meer
info:
https://www.mijntuin.org/seed-libraries/58-bibliotheek-jette
en
http://www.jette.irisnet.be/nl/vrije-tijd/cultuur/zadenbib?set_language=nl

Voorwaarden
-

De aanvrager verbindt zich ertoe het handvest tot vergroening van de openbare ruimte die
deel uitmaakt van de aanvraag te respecteren.
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-

In geval van een niet respecteren van het handvest en de toekenningvoorwaarden mag de
gemeente Jette zich in de plaats stellen van de aanvrager. In dit geval zal de aanvrager geen
enkel recht hebben op een schadevergoeding.

-

Als u later een einde wilt maken aan de toelating is het voldoende een mail te versturen naar
ddo@jette.irisnet.be, met de reden tot stopzetting. In dit geval zal de vergroende ruimte
terug in zijn oorspronkelijke staat gezet worden, dit in overleg met de gemeente.

-

Indien u later wenst om de toelating aan een andere persoon door te geven moet u dit ook
melden via mail aan ddo@jette.irisnet.be en de persoonlijke gegevens van die persoon
doorgeven. Deze krijgt dan een nieuwe toestemming.

Opgemaakt te Jette, ………………………………………….
Handtekening van de aanvrager
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Bijlage voor de wijkcomités en groepen bewoners
Naam

Voornaam

Adres

Mail

Telefoon

Functie in het
project
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