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Gemeentelijk reglement houdende de modaliteiten voor de 
toekenning van een premie aan de inwoners voor de verfraaiing 

en vergroening van gevels en voetpaden 
 

Artikel 1 - Binnen de perken van de gemeentelijke begroting, goedgekeurd door 
de Raad, kan het College van Burgemeester en Schepenen, voor 
zover het daartoe bestemde krediet het toelaat, een premie toekennen 
voor de verfraaiing en de vergroening van de wijken door hun 
inwoners. 

Artikel 2 - Deze premie kan worden toegekend aan elke groep fysieke personen 
gedomicilieerd in eenzelfde perimeter en mits het indienen van een 
dossier. Deze groep moet vertegenwoordigd worden door een 
projectverantwoordelijke die tijdens de realisatie van het project niet 
mag veranderen. 

Artikel 3 - Het doel van deze premie is bij de inwoners een duurzame dynamiek 
voor de verfraaiing en de vergroening van voetpaden en gevels tot 
stand te brengen. Alle interventie op de openbare ruimte zal gebeuren 
mits voorafgaand akkoord van de Gemeente. 

Artikel 4 - De Gemeente verbindt er zich toe het bestaan van deze premie 
kenbaar te maken met alle nuttige en nodige middelen. 

Artikel 5 - Het bedrag van de premie wordt vastgesteld door het College van 
Burgemeester en Schepenen op basis van de ingediende dossiers. 

Artikel 6 - Om in overweging te worden genomen, moet de aanvraag 
aangetekend worden verzonden aan het Gemeentebestuur of tegen 
ontvangstbewijs worden ingeleverd. 

De aanvraag moet volgende gegevens bevatten : identiteit van de 
leden van de groep en van zijn verantwoordelijke, lokalisatie van het 
project, gedetailleerde beschrijving van het project, partners, 
raadgevingen van specialisten ter zake, duurzaamheidsgaranties, 
schatting van de begroting en financieel plan. 

De vijf selectiecriteria voor de projecten zijn : omvang van de 
participatie van de omwonenden, duurzaamheid van het project, 
originaliteit en diversiteit, aangaan van partnerships en de esthetische 
waarde van het project. 

Artikel 7 - De premie zal worden uitgekeerd na de aanvaarding van het dossier 
door het College van Burgemeester en Schepenen. 

Artikel 8 - De werken moeten worden uitgevoerd binnen de 6 maanden. 

Artikel 9 - De projectverantwoordelijke moet, binnen de 9 maanden na de 
toekenning van de premie, een verslag opmaken met de realisaties 
van het project, hun lokalisatie en het gebruik van de premie, gestaafd 
met bewijsstukken. 

Artikel 10- Indien het project niet of slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd, zullen 
de niet-uitgegeven bedragen alsmede de bedragen aangaande de niet 
aanvaarde werken, teruggevorderd worden bij de 
projectverantwoordelijke. 


