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Zitting van 01.03.18

#Onderwerp : Reglement betreffende de gemeentelijke interventie bij de installatie van klimgroen tegen
gevels aan de straatzijde.#

Openbare zitting

Openbare ruimtes (wegen, groene ruimtes, netheid)

DE GEMEENTERAAD
 
Gelet op de nieuwe Gemeentewet en meer bepaald artikel 117;
 
Gelet op het algemeen politiereglement;
 
Gelet op het gemeentereglement betreffende de vergroening van het grondgebied van Sint-Gillis zoals
goedgekeurd door de gemeenteraad in haar zitting van 1 maart 2018;
 
Gelet op de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de latere wijzigingen;
 
Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1998 betreffende de overlegging
van de akten van de gemeenteoverheden aan de Regering met het oog op de uitoefening van het
administratieve toezicht en de latere wijzigingen;
 
Gelet op de omzendbrief van 8 september 2016 met betrekking tot de hervorming van het administratief
toezicht;
 
Overwegende de demografische en geografische kenmerken van de Gemeente Sint-Gillis - hoge
bevolkingsdichtheid, sterk gemineraliseerde bodem - en de impact daarvan op de levenskwaliteit voor de
inwoners;
 
Overwegende het belang van de verhouding tot de natuur volgens het ritme van de seizoenen voor de
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levenskwaliteit van alle burgers;
 
Overwegende dat de Gemeente Sint-Gillis de burgers wil aanmoedigen om actief bij te dragen tot het
vergroenen van het gemeentelijk grondgebied door een tussenkomst in het financiële en technische deel van
de installatie van klimplanten tegen gevels aan de straatzijde;
 
Overwegende dat de algemene doelstellingen van dit initiatief erop gericht zijn:

Opnieuw een band te smeden tussen Mens en Natuur,

Bij te dragen tot een fraaiere en betere leefomgeving en de kijk op de stad te veranderen;

Biodiversiteitscorridors te creëren en het groene weefsel in het hart van de stad te versterken;

Op maat van de gemeente bij te dragen tot een ecologisch evenwichtiger leefmilieu.

 
BESLIST
 

1. Het reglement betreffende de tussenkomst van de gemeente in de installatie van klimgroen tegen
gevels aan de straatzijde goed te keuren en de tekst ervan als volgt te formuleren:

 
Artikel 1
 
Binnen de grenzen van het jaarlijks budget dat beschikbaar is per gebied (Gebied voor Vernieuwde
Stadsdynamiek/excl. GVS), kan er, in toepassing van het gemeentereglement betreffende het vergroenen van
het grondgebied van Sint-Gillis, een financiële en technische tussenkomst worden toegekend aan wie de
toelating krijgt om klimgroen tegen een zichtbare gevel aan de straatzijde aan te brengen.
 
De tussenkomst van de gemeente omvat zowel het aanleveren van de plant en van de steunen als de
installatie door of via het gemeentebestuur, meer bepaald:

Het graven van een plantput en het afvoeren van afval;

Het plaatsen in de put van een bak die niet hoger komt dan het voetpad, evenals het aanvullen van
die bak met grond die is verbeterd met natuurlijke compost;

Het plaatsen van de plant en van de plantstok;

Het aanbrengen van de bedrading.

 
De, zowel financiële als technische, tussenkomst van de gemeente die in verhouding staat tot de
begrotingskredieten mag in geen geval partieel zijn, noch worden omgezet in een financiële tegenprestatie.
 
 
 Artikel 2
 
De aanvraag tot gemeentelijke tussenkomst moet samen met de toelatingsaanvraag door middel van het
daartoe voorgeschreven formulier in overeenstemming met het reglement op de vergroening van het
grondgebied van Sint-Gillis bij het College van Burgemeester en Schepenen worden ingediend.
 
De tussenkomsten worden toegekend in chronologische volgorde waarin de volledige dossiers voor een
toelatingsaanvraag werden ontvangen. Dossiers die niet volledig zijn worden niet in aanmerking genomen.

• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
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Bij uitputting van de beschikbare budgettaire middelen krijgen de dossiers waarvoor geen middelen meer
beschikbaar waren het jaar nadien voorrang op nieuwe aanvragen.
.
 
 Artikel 3
 
Zonder afbreuk te doen aan het krachtens het reglement op het vergroenen van het grondgebied van Sint-
Gillis toegelaten aantal klimplanten, beperkt de tussenkomst van de gemeente zich tot maximum 2 planten
per gebouw.
 
 
Artikel 4
 
Het College van Burgemeester en Schepenen beslecht volgens de regels van rechtvaardigheid alle
betwistingen die uit de toepassing van onderhavig reglement kunnen voortvloeien.
 
 
Artikel 5
 
Onderhavig reglement wordt van kracht op de vijfde dag volgend op de bekendmaking ervan door
uithanging.
 
 
2) Onderhavige beraadslaging over te maken aan de toezichthoudende overheid.
 
 

30 stemmers : 30 positieve stemmen.

Gemeentesecretaris,

Laurent PAMPFER  

De Afgevaardigde Schepen,

Cathy MARCUS
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