VERGROENINGSHANDVEST VAN DE OPENBARE RUIMTE
Gebieden met een gebrek aan groene ruimten vergroenen, groene ruimten met elkaar verbinden, de
biodiversiteit van flora en fauna behouden en ontwikkelen, dat is de uitdaging van het groene netwerk.
In dit opzicht heeft de gemeente Jette sinds 2010 een programma voor de ontwikkeling van het groene netwerk
gelanceerd. In dit programma staat de samenwerking met de Jetse inwoners en de ondersteuning van
participatieve projecten centraal. Voorkeur wordt hierbij gegeven aan projecten gedragen door een wijk boven
individuele initiatieven. De eersten zorgen immers voor esthetische harmonie en sociale cohesie in de wijk.
Dit handvest bevat een aantal maatregelen die het mogelijk maken voor Jetse inwoners om kleine ruimten in hun
straat te vergroenen (aan de voet van bomen bijvoorbeeld). Dit handvest heeft betrekking op het vergroenen van
boomvakken, bloemen- of plantenbakken, stadslandbouwprojecten (edible incredible), klimplanten en andere te
vergroenen ruimten.
Voor al deze projecten is voorafgaande toestemming van de gemeente vereist. Voor aanvragen voor klimplanten
en vergroening aan de voet van bomen werd een vereenvoudigde procedure opgesteld, mits het in acht nemen
van het reglement « Gemeentelijk reglement voor de vergroening van het Jetse grondgebied -Klimplanten en
vergroening aan de voet van bomen ».
Er bestaat de mogelijkheid om subsidies te bekomen voor de vergroening van openbare ruimten (Gewestelijke
subsidie “Vooruit met de wijk “ en ondersteuning van de gemeente). Voor meer inlichtingen aarzel niet om contact
op te nemen met de milieuadviseur (ddo@jette.irisnet.be – 02/422.31.03).

De aanvrager verbindt zich ertoe om
Elke aanvraag moet conform zijn aan het «Gemeentelijk reglement voor de vergroening van het Jetse grondgebied
- Klimplanten en vergroening aan de voet van bomen». De belangrijkste aandachtspunten worden hieronder
beschreven.
Leefmilieu en planten respecteren
- Inheemse- en honingplanten bevorderen;
- Het hele jaar door de planten onderhouden (verzorgen van planten, water geven, vernieuwen en snoeien
indien nodig);
- In geval van afwezigheid, zorgen voor goed onderhoud door een buur;
- Methoden voor ecologisch tuinieren toepassen en met de hand wieden;
- Geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruiken;
- Geen risico planten plaatsen (planten die een huidreactie veroorzaken of invasieve planten).
Netheid en veiligheid respecteren
- De aangeplante ruimte proper houden (afval en vlekken op de grond verwijderen …);
- Zorg dragen voor het geïnstalleerde materiaal (bloembakken...). De aanvrager zorgt voor het onderhoud
of eventuele vervanging van het materiaal;
- Zorg dragen voor het behoud van de inrichting en een esthetische consistentie in de tijd verzekeren (bv
altijd hetzelfde soort hekken gebruiken);
- Een veilige doorgang voor voetgangers verzekeren (een vrije doorgang garanderen van 1m50 breed);
- Het verkeer noch de toegang tot eigendommen van buurtbewoners hinderen
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Overeenkomstig de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor “Edible incredible” projecten
- Neem vooraf contact op met de dienst Duurzame ontwikkeling-Leefmilieu om het project te bespreken;
- Kweek groenten in bakken met een hoogte van 80 cm (geen teelt in volle grond);
- Geef de voorkeur aan het plaatsen van bakken in woonwijken;
- Plaats een informatiepaneel (edible incredible) voor de omwonenden;
- Plant geen eetbare planten aan de voet van bomen om elk risico van besmetting te voorkomen (auto's,
verontreinigende stoffen, ziekteverwekkers, peuken...);
- Vermijd F1 hybride zaden en geef de voorkeur aan natuurlijk zaad van biologische oorsprong.
Bomen respecteren (projecten voor het vergroenen van boomvakken)
- 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 verstikt en zijn wortels worden beschadigd;
- Plant op een diepte van maximum 10 cm;
- Kies planten die niet hoger dan 1m worden, dit om onderhoud aan de bomen mogelijk te laten;
- Maak geen gebruik van steunstokken of latten waarmee de boom wordt ondersteund: deze dienen niet
om planten en/of bloemen te ondersteunen;
- De aanvragen voor boordstenen zijn onderworpen aan een technisch advies door de gemeentelijke
dienst in kwestie. In geval van een negatief advies zal de aanvraag voorgelegd worden aan het College
van Burgemeester en Schepenen.

Aanbod van de Gemeente en toekenningsvoorwaarden
Voor de aanvragen van klimplanten of het vergroenen van boomvakken:
-

Indien het project conform is aan het reglement zal de aanvraag automatisch aanvaard worden. U wordt
verwittigd van de te respecteren voorwaarden en nadien kan het project uitgevoerd worden.

-

Het bekomen van de toestemming is gratis. De aankoop van de plant is ten laste van de aanvrager.

-

Voor de aanvragen voor de vergroening van boomvakken zal een affiche worden geplaatst om andere
bewoners en gemeentelijke agenten ervan te verwittigen dat de ruimte onderhouden wordt door een
buurtbewoner.

-

Voor de aanvragen van gevelklimplanten:
o

De gemeente schenkt u een conforme plantenbak en zal deze gratis plaatsen. Zie onderstaand
model als voorbeeld.

o

Indien de aanvrager een ander model wenst te plaatsen dan moet dit conform aan het reglement
zijn en goedgekeurd worden door de gemeentelijke dienst in kwestie. De aanvrager staat in voor
de aankoop en de plaatsing ervan.

Voor andere vergroeningsprojecten:
-

De gemeente zal uw aanvraag bestuderen en indien nodig bijkomende inlichtingen vragen. Daarna zal het
college van Burgemeester en Schepenen u al dan niet toestemming geven voor het vergroeningsproject.

-

Het bekomen van de toestemming is gratis. Het plaatsen ervan is ten laste van de aanvrager (aankoop
plantenbak, planten, …). Voor wijkprojecten kan steun worden aangevraagd aan de gemeente. Aarzel niet
om contact op te nemen met de milieuadviseur (ddo@jette.irisnet.be – 02/422.31.03).
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Opgelet: het beheer van bomen en openbare ruimten blijft prioritair op vergroeningsprojecten. Enkel de gemeentelijke
diensten zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van bomen. In geval van onderhoud aan een boom of aan de openbare
weg door gemeentelijke diensten kan de aanvrager geen aanspraak maken op een 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 12 of T 02 422 31 01 of T 02 422 31 03
ddo@jette.irisnet.be

Aanvrager (in hoofdletters)
Naam, Voornaam of Sociale benaming :…………………………………………………………………………………………………..
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………….
Mail : ……………………………………………………………………..……………….. Telefoon : ……………………………….…………………
 Individuele aanvraag

 Mede-eigendom

 Collectieve aanvraag (groep bewoners)

Voor mede-eigendommen moet de toestemming van de mede-eigenaars worden toegevoegd of dit document ondertekend
door alle mede-eigenaars. Voor collectieve aanvragen (wijkcomité of groep 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 type vergroening
 Boomvakken (vereenvoudigde toestemming)
 Edible incredible

 Klimplanten (vereenvoudigde toestemming)

 Andere:…………………………………………..………….……...

De gemeente heeft een zadenbib opgericht in de Nederlandse Bibliotheek op het Kardinaal Mercierplein. U kan er gratis
zaden uitwisselen: zowel zaden ophalen als binnenbrengen.
Voor meer info: https://jette.bibliotheek.be/de-zadenbib

Betreft Straat/straten:

.

Breedte van het voetpad:
Soort plant die geplaatst wordt:
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Precieze plaats van het vergroeningsproject
Voeg een plan of foto toe (gewenste plaats voor de klimplant, plaatsing van plantenbakken, ligging van de boom/bomen
(boomvakken), de te beplante oppervlakte, groentebakken, …)

.
.
.
.
.
.
Beschrijving van het project (projecten die geen klimplant of vergroening van boomvakken betreffen)
Informatie die moet gegeven worden:
Type bloemen/planten

-

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

.
.
.
.
.

Voorwaarden
-

De aanvrager verbindt er zich toe om het vergroeningshandvest van openbare ruimten te respecteren
alsook het «Gemeentelijk reglement voor de vergroening van het Jetse grondgebied -Klimplanten en
vergroening aan de voet van bomen».

-

In geval van het niet respecteren van de toekenningsvoorwaarden kan de gemeente zich opstellen als
plaatsvervanger van de aanvrager. In dit geval kan de aanvrager geen enkele vergoeding eisen.

-

Indien u achteraf een einde wenst te stellen aan uw toestemming of deze wenst over te dragen aan een
andere persoon dan kan dit door een mail te sturen naar ddo@jette.irisnet.be . De plaats van vergroening
kan terug in de oorspronkelijke staat hersteld worden na overleg met de gemeente.

Ik heb kennis genomen van de toekenningsvoorwaarden voor een vergroeningsproject.
Opgemaakt in Jette, op ………………………………………….

Handtekening van de aanvrager

Respect van het privéleven: in overstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot het privéleven zullen de gegeven die u ons verstrekt door
het invullen van dit formulier enkel bestemd zijn voor de opvolging van uw dossier. U heeft steeds de mogelijkheid om uw gegevens in te kijken of ze te
laten wijzigen door een aanvraag te richten aan de dienst waarbij u uw formulier ingediend heeft.
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Bijlage voor wijkcomités en bewonersgroepen
Voor groepsaanvragen met betrekking tot klimplanten, gelieve om voor elke aanvrager de plaats van de gewenste plantenbak bij te voegen (foto of schets).
Naam

Voornaam

Adres

Mail

Telefoon

Rol in het project

Handtekening
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