Aanvraagformulier voor de aanleg van een straatgeveltuin
Waarvoor dient dit formulier ?
Met dit formulier vraag je toelating voor de aanleg van een straatgeveltuin op het
grondgebied van de gemeente Opwijk. Na het verkrijgen van de toelating kunnen de werken
uitgevoerd worden door de gemeentelijke diensten, conform het reglement betreffende de
aanleg van een straatgeveltuin.
Wie vult het formulier in ?
De persoon die een straatgeveltuin wenst aan te leggen vult het formulier in.
Wanneer en hoe dien je dit formulier in ?
Het formulier moet vóór de geplande aanleg ingediend worden. Je kan het formulier
indienen via het e-loket, via e-mail naar uitvoering@opwijk.be of opsturen aan gemeente
Opwijk – dienst infrastructuur – Ringlaan 20 – 1745 Opwijk.
Gegevens aanvrager:
Naam en voornaam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Algemene gegevens:
Hoedanigheid van de aanvrager:
De aanvrager is:
o Eigenaar van de aanpalende eigendom
o Huurder of gebruiker van de aanpalende eigendom. Voeg in dit geval een schriftelijk
bewijs van toelating van de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars toe.
Gegevens van de straatgeveltuin:
Afmetingen van de straatgeveltuin: breedte:

cm (gemeten vanaf de gevelmuur of plint)

Let op ! Aanplantingen moeten gebeuren binnen een strook van maximaal 30cm te
rekenen vanaf de gevelmuur of plint. Voor de gebruikers van het voetpad dient steeds een
obstakelvrije loopweg van minstens 1,50m ter beschikking te blijven.
Lengte:

cm (gemeten in de richting van gevelmuur of plint)

Let op ! De straatgeveltuin blijft op een afstand van minstens 50cm verwijderd van de
scheidingslijn met de buren, tenzij de buren akkoord gaan om daarvan af te wijken. Dit
akkoord moet als bijlage worden toegevoegd. De plantengroei moet zich beperken tot de
gevel van het gebouw waarvoor een melding werd gedaan.
Voorziene beplanting:
Let op ! De beplanting van het straatgeveltuintje bestaat bij voorkeur uit inheemse soorten.
Er mogen geen giftige of doornige planten gebruikt worden of planten die medeburgers
hinderen. Bomen, struiken of andere planten met een sterk wortelgestel die schade kunnen
veroorzaken aan ondergrondse constructies zijn niet toegelaten.
Gegevens van het voetpad:
Breedte van het voetpad:

cm

Aard van de verharding: bijvoorbeeld betontegels, straatstenen, klinkers, asfalt, dolomiet,…

Adres:
Bijlagen



Situatieschets
Foto waarop de gevel en het voetpad te zien zijn

Indien nodig:



Toelating van de eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars
Akkoord van de buren over afwijking van de afstand tot de perceelsgrens

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar kennis te hebben genomen van het geldende (politie)reglement voor de aanleg
van een straatgeveltuin.
Ik aanvaard de volle verantwoordelijkheid voor mogelijke schade aan derden.
Datum:
Handtekening:
De gegevens worden verwerkt conform de algemene verordening gegevensbescherming
EU2016/679 (AVG of GDPR).

