
 

 

Ondersteuningsreglement District 
Berchem – BerchemBuurt: Groenstraat  

1. Definities 

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:  

 Groenstraat: gezamenlijk aanleggen van verschillende groenproducten die district 
Berchem ondersteunt. Bewoners uit een straat gaan aan de slag met geveltuinen, 
groenslingers, watertonnen en ontharden van privédomein en worden hierbij 
ondersteund door een groenorganisatie. 

 Een bewonersgroep: enkele bewoners uit 1 straat die zich verenigingen om 
initiatieven op te zetten ten voordele van de straat.  

2. Ingangsdatum 

Dit reglement gaat in op 1 juni  2021. 

3. Einddatum 

Dit reglement eindigt op 31 december 2025. 

4. Ondersteuningsverstrekker 

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem. 

5. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning 

Om de ondersteuning aan te vragen moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden 
voldoen:  

● Een privépersoon met domicilie in district Berchem.  
● Een bewonersgroep gevestigd in district Berchem. 
● Je vertegenwoordigt een organisatie, vereniging of school die in Berchem gevestigd 

is. 

6. Voorwaarden voor een ondersteuning:  

● Enkel lokale straten die onder bevoegdheid van het district Berchem vallen, komen in 
aanmerking voor een groenstraat. 

● Er zijn 2 inschrijfrondes per jaar, deadline 15 februari en deadline 15 augustus. 
● Straten worden geselecteerd via selectiecriteria en een jury.  



 

 

● De jury is samengesteld uit de districtssecretaris, adjunct, een medewerker van 
Berchem Buurt en een medewerker van een groenorganisatie. 

● Er kunnen enkel geveltuinen en watertonnen aangelegd worden op de stoep indien 
de bepalingen rond gevelgroen opgesomd in de politiecodex worden nageleefd: 
https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex. 

● Selectiecriteria: 
○ het aantal deelnemende bewoners in een straat 
○ aantal vierkante meter ontharding, vergroening, opvang hemelwater 

(watertonnen) 
○ ontbreken van bestaand groen in de straat en de mogelijkheden binnen de 

straat om nog verder te vergroenen.  
● Straten die opgenomen zijn in de meerjarenplannig van het district Berchem voor 

heraanleg komen tijdelijk niet in aanmerking 
 

7. Voor welke posten mag de ondersteuning worden 
gebruikt? 

Aankoop van plantgoed en potgrond door de groenorganisatie. 
 

8. Aanvraag 

Een aanvraagformulier is te vinden op de website van Berchem Buurt, 
www.berchembuurt.be  

De aanvraag moet worden ingediend voor 15 februari of voor 15 augustus; 

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 
een termijn van 7 kalenderdagen met een ontvangstmelding. 

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de districtsadministratie aan de 
aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de 
nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 7 
kalenderdagen. 

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag 
geweigerd worden. 

9. Beslissing 

De beslissing wordt genomen 30 kalenderdagen na het verstrijken van de inschrijfdatum 
door de jury. 



 

 

10. Niet-geldelijke ondersteuning 

De ontvanger krijgt bijkomend de volgende ondersteuning: 

● De aanvrager kan gebruik maken van het openbaar domein mits goedkeuring van de 
burgemeester. Het afsluiten van een straat wordt door het district aangevraagd. 

● Er kan gebruik gemaakt worden van maximaal 3 materiaalboxen zolang de voorraad 
strekt. 

11. Inhoudelijke rapportage 

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning verantwoorden op volgende manier:  

● Invullen en versturen van een inhoudelijk eindverslag. 
● Er moeten foto's verstuurd te worden, eentje van voor de aanleg van de groenstraat,  

eentje na de aanleg van de groenstraat. 
 

12. Financiële rapportage 

De inhoudelijke rapportage, artikel 11, dient mee als financiele verantwoording. 

13. Toepasselijke bepalingen 

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 
wettelijke regels. 

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595). 

 

 


