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BIJLAGE BIJ HET GEMEENTELIJK RETRIBUTIEREGLEMENT 

EN PROCEDURE OM DE MARKERING TE VERKRIJGEN VAN EEN OF MEERDERE 

VERDRIJVINGSVLAKKEN EN DE PLAATSING VAN PAALTJES OF 

PLANTENBAKKEN OP DE GEMEENTELIJKE OPENBARE WEG 

 

OVEREENKOMST 

 

Deze Overeenkomst, inclusief de eventuele bijlagen (plan, foto en technische gegevens), dienen 

verstuurd te worden: 

per post: Dienst Stedelijke ontwikkeling en Mobiliteit, Raadsplein, 1, 1070 Brussel  

of 

per mail: mobiliteit@anderlecht.brussels 

 

Tussen ondergetekenden : 

 

Enerzijds : ……………………………………………………………………………………………

. 

(Naam, Voornaam), eigenaar, mede-eigenaar, huurder, 

gedomicilieerd 

te: ….........................………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

. 

Telefoonnummer / 

GSM: …………………………………………………………………………….... 

E-

mail: ……………………………………………………………………………………………….... 

Rijksregisternummer (11 cijfers - n° van nationaal 

register) : ………………………………………... 

Bedrijfsnummer (10 cijfers - vroeger BTW nr. Gewijzigd als volgende:  0XXX.XXX.XXX)  

…………………………………………………………………………………………………………

. 

 

Hierna de Aanvrager: 

 

En anderzijds : 

De Gemeente Anderlecht, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen, 

hierna de Gemeente genoemd – Raadsplein n°1, 1070 Brussel. 

Bedrijfsnummer : 0206.582.284 
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Is het volgende overeengekomen in uitvoering van het gemeentelijk reglement tot invoering 

van de procedure om de markering te verkrijgen van een of meerdere verdrijvingsvlakken en 

de plaatsing van van paaltjes of plantenbakken op de gemeentelijke openbare weg : 

 

1. De aanvraag heeft betrekking op het gebouw hieronder beschreven, het goed moet gelegen zijn 

op het grondgebied van de Gemeente. De Aanvrager verklaart eigenaar – mede-eigenaar of huurder 

te zijn (doorstrepen wat niet nodig is), 

Adres …………………………………………………………………………………...te Anderlecht. 

 

De Aanvrager die niet de énige eigenaar van het gebouw is, moet een attest van al de mede-

eigenaars of van de algemene vergadering van de mede-eigenaars kunnen voorleggen, waarbij 

hij de toelating krijgt om in hun naam te handelen. 

 

De Aanvrager die huurder is, moet een attest kunnen voorleggen met toestemming van 

eventuele andere huurders en van al de eigenaar/mede-eigenaars. 

 

2. De Aanvrager doet beroep op de gemeentelijke diensten (dienst Aanleg) om : 

de markering van ………. verdrijvingsvlak(ken)  

de plaatsing van ………... van paaltje(s)  

de plaastsing van ………..plantenbak(ken) 

voor  de woning, opgenomen onder punt 1 van deze Overeenkomst, op de gemeentelijke openbare 

weg. 

 

De Aanvrager dient af te leveren : 

• plan, schema, schets, foto's, .... zodat het gemeentebestuur zich een beeld kan vormen van de 

geplande toepassing.  
• de naam (namen) van de gekozen plant(en). 

 

3. De gemeentelijke diensten voeren de volgende werken uit: 

 

- de markering van verdrijvingsvlak(ken), 

- de levering en de plaatsing van paaltje(s) of de plaatsing van plantenbak(ken) voorzien van 

reflectoren, drainage, geotextiel en gevuld met grond, zonder planten. 
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4. . De Aanvrager betaalt : 

- 50 euros per paaltje, 

- 400 euros per plantenbak voorzien van reflectoren, drainage, geotextiel en gevuld met grond, 

zonder planten. 

 

 

De aanvrager neemt : 

 

-volgende werken voor zijn rekening : 

• aankoop van de plant(en), 

• aanplant van de door de Aanvrager gekozen plant(en) tijdens de plantperiode. 

 

-het onderhoud : 

• water geven aan de planten, zoveel als nodig, 

• het opruimen van de dode bladeren en ander groenafval, afkomstig van de beplantingen, 

zodat de openbare weg steeds proper is, 

• als het nodig is, de planten snoeien om steeds een vlotte doorgang te verzekeren, 

• het is verboden pesticiden en/of herbiciden te gebruiken, 

• het onderhoud van het/de paaltje(s). 

 

- de verantwoordelijkheid van de elementen waaruit de beplantingsinfrastructuur bestaat : 

Het is aan de aanvragers om na te gaan of ze in die zin over de nodige verzekeringen beschikken. 

Het bewijs hiervan moet op eenvoudig verzoek worden voorgelegd aan de gemeente. 

 

5. De Aanvrager weet dat een niet onderhouden van de plantenbak(ken) kan leiden tot beëindiging 

van de vergunning. 

 

6. De Gemeente verbindt zich ertoe de werken uit te voeren volgens de regels van de kunst. Voor de 

uitvoering van de werken beschreven in deze Overeenkomst stelt ze zich slechts bloot aan 

gedeeltelijke verplichting. 

 

De Aanvrager erkent op de hoogte te zijn van de mogelijke gevolgen van het gebruik van elkéén 

van de toegepaste methodes, in het bijzonder van bepaalde onvermijdelijke gevolgen van de 

uitvoering van de werken, uitgevoerd volgens de regels van de kunst. 

 

De Aanvrager ziet uitdrukkelijk af van elke vorm van beroep tegen de Gemeente en zijn 

verschillende verantwoordelijken, ook in het geval van een bewaarschrift uitgaande van derden. 

Alleen de Aanvrager is aansprakelijk voor alle vormen van beroep ingesteld door derden, 
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behoudens bedrog of een ernstige fout die te wijten is aan de Gemeente. 

          

Opgesteld te Anderlecht op ………………………20……… in twee exemplaren, bestemd voor 

beide partijen. 

 De Aanvrager, 

 

 

 

 

 

 De Gemeente,  

   

In opdracht : 

De Gemeentesecretaris, 

Via delegatie: 

De Schepen van Mobiliteit 

en Openbare Werken, 

De Burgemeester, 

 

 

 

 

 

M. VERMEULEN 

 

 

 

 

 

S. MÜLLER-HÜBSCH 

 

 

 

 

 

F. CUMPS 

 

 

        

 

 

 

 

  

 


