
Naam en voornaam:

Adres:

E-mail:      Telefoon nr: 

Individuele aanvraag  

Collectieve aanvraag (minstens 2 aanvragers – bijgevoegde tabel invullen, a.u.b.)

•	 De aanvraag voor een systeem van groenvoorziening aan de voet van een boom gebeurt verplicht collectief (artikel 2 van 
het reglement)
•	 In het geval van klimplanten tegen de gevel en/of beplantingsbakken langs privatieve gevels levert de aanvrager het bewijs 
dat hij eigenaar is van het betreffende gebouw. In geval van mede-eigendom maakt de aanvrager een document over waaruit de 
toestemming van de mede-eigendom blijkt (artikel 2 van het reglement).

Beplanting onderaan een boom (zie aanvulling op de keerzijde)

Plaatsen van plantbakken langs de gevel aan de straatzijde

Installatie van een klimplant langs de gevel aan de straatzijde

Het College van Burgemeester en Schepenen kent de vergunning voor vergroening toe uitgaande van de technische analyse van 
de bevoegde gemeentedienst. De aanvrager ontvangt in ieder geval een antwoord. Als de gemeente haar toestemming verleent, 
verbindt de aanvrager zich ertoe om de voorziening op te stellen en te onderhouden met naleving van het vergroeningsreglement 
van de gemeente.

Gelieve bij het plaatsen van een klimplant de volgende lijn aan te kruisen wanneer het de bedoeling is dat de Gemeente de plaatsing 
verzorgt:

Ik wens een technische en financiële tussenkomst vanwege de gemeente in toepassing van het reglement betreffende de 
gemeentelijke interventie bij de installatie van klimgroen tegen gevels aan de straatzijde. De tussenkomst van de gemeente 
omvat zowel het aanleveren van de plant en van de steunen als de installatie door of via het gemeentebestuur. Beperkt de 
tussenkomst van de gemeente zich tot maximum 2 planten per gebouw.

Met de ondertekening van onderhavig document verklaart de aanvrager op eer dat de inlichtingen die hij via onderhavig formulier 
verstrekt oprecht en exact zijn en dat hij kennis heeft genomen van het vergroeningsreglement van de gemeente”. 

Opgemaakt te     , op

Betreffende	voorziening (kruis het betreffende vakje aan, a.u.b.)

(handtekening)

Cel Groen in de Stad  I 	Aanvraagformulier

AAnvrAAgformulier
Voor één vergroeningsvergunning

Te versturen naar het volgend adres (bij voorkeur per e-mail):
Cel Groen in de Stad
Emile Féronstraat 161, 1060 Sint-Gillis

T 02/538 04 27 - cvu.1060@stgilles.irisnet.be

Aanvrager



Naam-Voornaam Adres Datum en handtekening

Volledige	beschrijving	van	de	inrichting

Gelieve een nota met een maximum aan verduidelijkingen toe te voegen

Precieze locatie van het vergroeningsvoorstel:

Juiste adres:

Gelieve een foto bij te voegen

Indien gewenst kunt u zich bij de opstelling van uw dossier laten bijstaan. 
Daarvoor kunt u terecht bij de Cel Groen in de Stad: cvu.1060@stgilles.irisnet.be

Bijlage	betreffende	collectieve	aanvragen

Over te maken samen met het aanvraagformulier:

Ondergetekenden verklaren onderhavige collectieve aanvraag te steunen en geven

Mevr./Dhr

woonachtig te 

de toestemming hen in het kader van onderhavige aanvraag te vertegenwoordigen.

Cel Groen in de Stad  I 	Aanvraagformulier

Praktische regeling met betrekking tot de uitvoering, plantenlijst, onderhoudsmodaliteiten, ... 


