
Aanbod van het district Borgerhout 

Artikel 24: Geveltuinen 

§1. Omschrijving 

Het district Borgerhout ondersteunt groepsaanvragen voor geveltuinen, waarbij minstens acht 

gezinnen van eenzelfde straat uit het district Borgerhout, maar van verschillende huisnummers, 

samen geveltuinen willen aanleggen. 

 

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel. Hiervoor 

wordt een beperkt aantal stoeptegels verwijderd. 

 

Beloning: eenmalig startbudget van maximum 15,00 euro per geveltuin voor de aankoop van 

planten, klimhulp en potgrond. 

 

Procedure: aanvragen kan via een door het district Borgerhout gecommuniceerd e-mailadres. 

 

§2. Voorwaarden 

Minimum acht gezinnen dienen samen een groepsaanvraag in voor de aanleg van geveltuinen. 

De geveltuin moet voldoen aan de voorwaarden uit de politiecodex: 

 Er moet steeds een vrije doorgang van minstens 1,60 meter zijn. 

 Bij een vrije doorgang van minstens 1,60 meter, mag de geveltuin zo breed als de gevel zijn, 

maar nooit dieper dan 30 cm. 

 Tot een hoogte van 2,20 meter moet de geveltuin binnen 30 cm diepte blijven, zodat 

voorbijgangers er gemakkelijk kunnen passeren. Boven de 2,20 meter mag de plant 

uitwaaieren. 

Zorg rond het plantvak voor een opstaande rand die maximaal tien centimeter hoog is en geen 

scherpe randen heeft. 

 

Plant bloemen, struiken of bomen zonder doornen of overvloedige bessen. Zorg ervoor dat uw 

planten niet over de straat woekeren. 

 

Huurders kunnen enkel een geveltuin aanleggen mits goedkeuring van de huiseigenaar. 

 

Indien nodig voor het algemeen belang kan u verplicht worden om de tegeltuin te verwijderen. 

Daarvoor heeft u geen recht op schadevergoeding. 

 

§3. Ondersteuning 

Het district Borgerhout biedt een eenmalig startbudget van maximum 15,00 euro per geveltuin. 

 

Artikel 25: Buurtbomen 

 §1. Omschrijving

Het district Borgerhout ondersteunt groepsaanvragen voor buurtbomen waarbij minstens acht 

gezinnen van eenzelfde straat samen boomspiegels willen aanleggen en onderhouden. 

 



Bomen in de straat staan meestal in een plantvak: de boomspiegel. Onder bepaalde voorwaarden 

kunnen bewoners de boomspiegel beplanten en onderhouden. 

 

Beloning: eenmalig startbudget van maximum 15 euro per buurtboom voor de aankoop van planten. 

Procedure: aanvragen kan via een door het district Borgerhout gecommuniceerd e-mailadres. 

 

§2. Voorwaarden 

Minimum 8 gezinnen dienen samen een groepsaanvraag in om boomspiegels aan te planten en te 

onderhouden. 

 

De bewoner die de boomspiegel van een buurtboom onderhoudt, bevestigt een boomlintje aan de 

stam van de boom. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat het om een buurtboom gaat. 

 

Boomspiegels van buurtbomen die een verwaarloosde indruk maken, kunnen leeggemaakt worden. 

Hierbij wordt de beplanting en het boomlint verwijderd. 

 

§3. Ondersteuning 

Het district Borgerhout vraagt de betrokken stadsdiensten advies over het aanplanten van de 

boomspiegels en vraagt eventuele boomroosters te verwijderen. 

 

Het district Borgerhout biedt een eenmalig startbudget van maximum 15,00 euro per buurtboom en 

een boomlintje. 

 

Artikel 26: Buurtcontracten 

§1. Omschrijving 

Een buurtcontract is een kleinschalige ingreep in het openbaar domein waarbij minstens vijf 

bewoners zich samen inzetten voor de realisatie en het beheer. 

 

Ondersteuning: materiaal, toelage en/of planten. 

 

Procedure: aanvragen kan via een door het district Borgerhout gecommuniceerd e-mailadres. 

 

§2. Voorwaarden 

Minimum vijf bewoners engageren zich voor de realisatie en het beheer van de ingreep. 

Het district Borgerhout geeft toelating voor ingrepen op openbaar domein. 

 

Jaarlijks organiseert het district Borgerhout een evaluatiemoment waarbij bepaald wordt of het 

buurtcontract kan doorgaan, uitbreiden of stopt. 

 

§3. Ondersteuning 

Het district Borgerhout organiseert de samenwerking tussen de betrokken stadsdiensten. 

Het district Borgerhout biedt ondersteuning in de vorm van advies, materiaal, toelage en/of planten. 

 

 

 



Artikel 27: Burendag 

§1. Omschrijving 

Eenmaal per jaar roept het district Borgerhout haar inwoners op om deel te nemen aan de Burendag. 

Burendag is een actiedag waarop bewoners elkaar als buren op de stoep ontmoeten. 

 

Beloning: maximum 50,00 euro. 

 

Procedure: inschrijven kan via de databank voor verenigingen en vrijwilligers. 

 

Aanvraagtermijn: wordt aangegeven op de website. 

 

Logistieke ondersteuning: geen 

 

§2. Voorwaarden 

Burendag wordt georganiseerd op straatniveau. 

Alle buren worden uitgenodigd. 

 

De Burendag kan niet gecombineerd worden met een “kleine of grote activiteit” zoals bepaald in dit 

reglement. 

 

§3. Ondersteuning 

De aanvragers kunnen rekenen op promotiemateriaal om hun buren aan te spreken. 

 

§4. Uitbetaling toelage 

Na de activiteit bezorgt de aanvrager via de databank een inhoudelijk verslag en een overzicht van de 

inkomsten en uitgaven van de activiteit. Na ontvangst wordt het toelagebedrag uitbetaald. 

 

Artikel 28: Buurtboost 

§1. Omschrijving 

Met een Buurtboost kan een bewonersgroep, school of vereniging een positieve impuls geven aan de 

buurt op vlak van: 

 properheid, bijvoorbeeld met een opruimactie of verfraaiingsactie; 

 sociale hulp, bijvoorbeeld hulp bieden aan een sociale organisatie in de buurt. 

 

In ruil voor hun inzet ontvangt de vereniging, bewonersgroep of school een beloning om een 

gemeenschappelijke aankoop te doen. 

 

Beloning: 

 2,00 euro per deelnemer voor een eenmalige actie 

 4,00 euro per deelnemer per actie voor een aanvraag met minstens drie acties 

 Er wordt maximaal 400,00 euro per aanvraag uitbetaald. 

 

Aanvraagtermijn: vier weken voor de activiteit 

 

Hoe vaak: maximum twee keer per jaar aan te vragen 



Logistieke ondersteuning: het district Borgerhout leent poetsmateriaal uit, binnen de beschikbare 

voorraad. 

 

§2. Voorwaarden 

 de actie gaat door in de omgeving van de aanvrager; 

 de actie wordt zichtbaar bekendgemaakt in de buurt; 

 de actie wordt uitgevoerd door een groep van minstens zes bewoners, leerlingen of leden 

van een vereniging; 

 de vereniging, bewonersgroep of school staat zelf in voor de begeleiding van de groep; 

 alle deelnemers dragen tijdens een actie op de openbare weg een fluohesje, hen verstrekt 

door het district Borgerhout. 

 

§3. Beloning en uitbetaling 

Het district Borgerhout betaalt de beloning na ontvangst van het inhoudelijk verslag van de (laatste) 

activiteit. 

De beloning dient ter ondersteuning van een bewonersgroep, vereniging of school en mag niet 

aangewend worden voor individuele doeleinden. 

 

Artikel 29: Speelstraten 

§1. Omschrijving 

Speelstraten zijn een instrument van het beleid om de stad meer kindvriendelijk te maken. Met de 

speelstraten wordt het openbaar domein tijdelijk ter beschikking gesteld van de zwakste 

weggebruiker, namelijk het spelende kind. Dankzij het afsluiten van (een deel van) een straat kunnen 

kinderen er vrij spelen.  

 

Speelstraten evolueren in de richting van ontmoetingsplaatsen: spelende kinderen zorgen voor meer 

contacten tussen de ouders, wat de sociale cohesie ten goede komt. 

 

Bewoners kunnen kiezen voor een: 

 korte speelstraat: één of twee dagen (in schoolvakanties of verlengde weekends); 

 lange speelstraat: drie tot veertien dagen (enkel in de paas- of zomervakantie). 

 

§2. Aanvraagprocedure 

Elke aanvraag moet tijdig en volledig worden ingediend via de databank voor verenigingen en 

vrijwilligers. 

 

Korte speelstraat: 

 aanvraagformulier korte speelstraat: staat altijd klaar in de databank 

 toelagebedrag: maximum 15,00 euro per dag om hapjes, drankjes en spelmateriaal aan te 

kopen 

 aanvraagtermijn: minimum zes weken voor de speelstraat 

 hoe vaak: maximum twee per maand (en niet aaneensluitend) 

Lange speelstraat: 

 paasvakantie: 



o aanvraagtermijn: voor 9 januari 

o aanvraagformulier staat online vanaf december 

o toelagebedrag: maximum 15,00 euro per dag 

 juli: 

o aanvraagtermijn: voor 9 april 

o aanvraagformulier staat online vanaf maart 

o toelagebedrag: maximum 15,00 euro per dag 

o hoe vaak: maximum één per maand 

 augustus: 

o aanvraagtermijn: voor 9 mei 

o aanvraagformulier staat online vanaf april 

o toelagebedrag: maximum 15,00 euro per dag 

o hoe vaak: maximum één per maand 

 

Een combinatie van een korte speelstraat en een lange speelstraat in dezelfde maand kan niet. 

 

Het district Borgerhout stelt afhankelijk van het beschikbare budget spelmateriaal ter beschikking. 

 

§3. Voorwaarden 

 

Wettelijke voorwaarden 

De openbare weg die bewoners als speelstraat willen inrichten, moet tijdelijk afgesloten worden 

telkens tijdens de aangevraagde speeluren, met het materiaal dat de stedelijke diensten daartoe 

leveren. 

 

Voor de volledige duur van de speelstraat is de straat autoluw tijdens de aangegeven speeluren. De 

straat wordt dus afgesloten voor doorgaand verkeer. Straatbewoners of eigenaars van een 

parkeerplaats mogen tijdens de speelstraat stapvoets de straat in- en uitrijden. 

 

Bewonersparkeren blijft toegelaten. Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang op 

alle andere weggebruikers, fietsers inbegrepen. 

 

Een speelstraat wordt afgebakend met speciale afsluitingen, waarop een verkeersbord C3 met 

onderbord ‘speelstraat’ en de speeluren zijn aangebracht. Deze borden zijn vast bevestigd. Er 

worden voldoende afsluitingen, afhankelijk van de breedte van de straat en het advies van de 

verkeerspolitie, geplaatst om de speelstraat duidelijk af te bakenen. De hekken worden geplaatst 

onder toezicht en verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. 

 

De openbare weg die bewoners als speelstraat willen inrichten, moet liggen in een omgeving waar de 

maximum snelheid reeds beperkt is tot 50 kilometer per uur. 

 

De speelstraat moet liggen in een straat of buurt met overwegend een woonfunctie, zonder 

doorgaand verkeer in de straat zelf. Een speelstraat kan niet georganiseerd worden in een straat op 

een route van het openbaar vervoer. 



Indien tijdens de speeluren spelinfrastructuur wordt geplaatst, moet voldoende doorgang vrij blijven 

voor de toegelaten wagenbestuurders en prioritaire voertuigen. De spelinfrastructuur wordt telkens 

na de afloop van de speeluren verwijderd. 

 

Voorwaarden van de stad Antwerpen 

Een speelstraat mag ook georganiseerd worden in een straat in de nabijheid van parken, speeltuinen 

en buurtpleintjes. 

 

Handelszaken en parkeergarages blijven bereikbaar. 

 

Bewoners of bezoekers van eventuele handelszaken worden geacht de straatafsluitingen zelf te 

verplaatsen bij in- en uitrijden van de speelstraat. 

 

Indien tijdens de periode van de speelstraat wegen- of nutswerken zijn gepland, kan de speelstraat 

niet doorgaan. In overleg met de aanvragers kan de periode verzet worden. 

 

Bewoners kunnen enkel een speelstraat aanvragen voor hun eigen straat of straatdeel, nooit voor 

een andere straat. 

 

In scenario’s van overmacht in de verkeersafwikkeling, zoals onverwachte manifestaties, 

onverwachte werken, verkeersomleidingen, krijgen deze voorrang op de speelstraat. 

 

Vijf peters en/of meters geven zich vrijwillig op om aanwezig te zijn op straat tijdens de speeluren, en 

voor het plaatsen en wegnemen van de straatafsluitingen. 

 Zij wonen in de speelstraat. 

 Zij ondertekenen de engagementsverklaring. 

 Zij plaatsen de straatafsluitingen bij aanvang en einde van de speeluren, gedurende de hele 

periode van de speelstraat. 

 Zij houden informeel toezicht op het goede verloop van de speelstraat. 

 Zij zijn aanspreekpunt voor het district Borgerhout, de stadsdiensten en andere bewoners. 

 Zij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. 

 Zij zijn beschermd door de verzekering van de stad voor organisatoren en helpende handen. 

 

In de zomervakantie lopen de speeluren tussen ten vroegste 12.00 uur en ten laatste 21.00 uur. Alle 

andere periodes kan een speelstraat ten vroegste om 12.00 uur beginnen en stopt zij ten laatste om 

20.00 uur. Binnen deze limieten kunnen de bewoners de speeluren zelf bepalen. 

De gekozen uren blijven gelden gedurende de hele periode van de speelstraten, tenzij de 

verkeerspolitie anders toelaat. 

 

Het gezamenlijke logo van de stad Antwerpen en van het district Borgerhout is duidelijk aanwezig in 

de straat tijdens de hele duur van de speelstraat. 

 

§4. Beoordeling 

Het stadscollege beslist over de toelating tot het organiseren van een speelstraat, na: 



 bindend advies van de politie (politie openbare orde en evenementen voor korte 

speelstraten, verkeerspolitie voor lange speelstraten); 

 advies van de technisch consulent van het district Borgerhout; 

 advies van de jeugddienst van het district Borgerhout; 

 bindend advies van het districtscollege; 

 in het geval van een eerste of tweede editie het resultaat van de bewonersenquête. 

 

Het district Borgerhout beslist over het toekennen van het subsidiebedrag en het ontlenen van 

spelmateriaal. 

 

Bewonersenquête: 

 bij lange speelstraten van drie tot veertien dagen dient een bewonersenquête te worden 

afgenomen voorde eerste twee edities van een speelstraat; 

 vanaf de derde editie in hetzelfde deel van de straat is dat niet meer nodig; 

 een speelstraat heeft 50 % + 1 van uitgebrachte positieve stemmen nodig om toegelaten te 

worden; 

 de enquête wordt afgenomen na het positief advies van de verkeerspolitie; 

 indien zich tijdens vorige edities problemen voordeden, worden de enquêtes opnieuw 

afgenomen; 

 de vijf peters en/of meters informeren de buren over de speelstraat, noteren hun stem pro 

of contra, en bezorgen het resultaat van deze mondelinge enquête aan het district 

Borgerhout, ten laatste op de uiterlijke afsluitdatum. Zo niet wordt de kandidatuur van de 

speelstraat niet verder behandeld; 

 opdat alle buren zeker bereikt worden, bezorgt het district Borgerhout een schriftelijke 

enquête bij alle adressen in de kandidaat-speelstraat. Bewoners kunnen hiermee schriftelijk, 

telefonisch of digitaal hun voor- of tegenstem uitbrengen;  

 elk huisnummer in de kandidaat-speelstraat heeft één stem; 

 een pand dat officieel in een aanpalende straat ligt, maar de toegangsdeur in de speelstraat 

heeft, krijgt eveneens een stem per adres. 

 

§5. Controle 

Stedelijke medewerkers houden steekproeven in de speelstraten ter controle van correct plaatsen en 

verwijderen van de straatafsluitingen. Zij noteren hun bevindingen . Bij herhaalde negatieve 

meldingen, kan de stad overgaan tot stopzetting van de speelstraat. 

 

De politie kan het correct plaatsen en verwijderen van straatafsluitingen controleren. Zij kunnen ook 

de naleving van de speeluren controleren. Bij een negatieve vaststelling kunnen zij de burgemeester 

adviseren de toelating voor de speelstraat te annuleren. 

 

Bij herhaalde klachten, of het herhaald afwezig zijn tijdens de speeluren, of niet plaatsen en 

wegnemen van de straatafsluitingen, hanteert de stad volgende procedure: 

 medewerkers van de stad Antwerpen of van het district Borgerhout bezoeken de speelstraat 

en maken telkens een kort verslag van de situatie. In dit verslag staan dag, uur, aantal 



aanwezige kinderen en volwassenen, aanwezigheid van peters en meters en plaatsing van de 

straatafsluiting vermeld;  

 de inrichters van de speelstraat worden op het niet nakomen van de afspraken gewezen. 

Bewoners die na dergelijke evaluatie het jaar nadien een nieuwe speelstraat willen inrichten, 

doorlopen opnieuw de volledige procedure die geldt voor een eerste speelstraat. 

 

§6. Van toepassing zijnde besluiten op speelstraten 

De speelstraten zijn geregeld in volgende besluiten: 

 het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende verkeersreglementen op het 

wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens 

 het koninklijk Besluit van 9 oktober 1998 dat het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over 

het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer wijzigt door onder andere de 

inrichting van speelstraten te voorzien 

 het ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 over de minimum afmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens 

 

Artikel 30: Lentepoets 

§1. Omschrijving 

De Lentepoets is een grootschalige poets- en bebloemingsactie waarbij alle bewoners en 

verenigingen worden opgeroepen om samen met de buren de straat en de onmiddellijke 

woonomgeving te poetsen. In ruil voor hun inzet ontvangen zij een beloning per deelnemend gezin. 

 

Beloning: een herbruikbare bloembak, bloemen en potgrond. 

 

Aanvraagtermijn: inschrijven kan tot de eerste week van maart. 

 

Beperking: één maal per jaar, datum bepaald door het district Borgerhout of de stad Antwerpen 

 

§2. Voorwaarden 

Minimum acht deelnemende gezinnen. 

 

De deelnemers wonen in de deelnemende straat. 

 

Straten met collectief groen in de straat moeten bijkomende vragen beantwoorden. 

 

De deelnemers halen zelf hun beloning op in het toegewezen verdeelpunt. 

 

§3. Bijkomende bepalingen 

Een aanvraag voor een Lentepoets kan gecombineerd worden met een kleine of grote activiteit als 

de aanvraag voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden. 


