
Reglement: BerchemBuurt - Groen - Groenstraat 
1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

• GGrrooeennssttrraaaatt:: Een straat waarin maximaal wordt ingezet op vergroening met een ruim bereik in de buurt. Een groenorganisatie
informeert de aanvrager over de verschillende groenproducten van het district Berchem en ondersteunt de aanvrager bij het aan
de slag gaan met geveltuinen, klimhulpen en watertonnen.

• GGrrooeennoorrggaanniissaattiiee:: Externe organisatie die expert is in het aanleggen en onderhouden van groen in de stad. Deze organisatie
heeft een sterke sociale aanpak en kan met bewoners samenwerken en deze enthousiasmeren.

• GGrrooeennsslliinnggeerr:: Slingerplant(en) die langs een kabel, van gevel naar gevel, dwars over de straat groeien. De plant begint te
groeien vanuit een geveltuin op de stoep in een rechte lijn naar de overkant van de straat. De kabel hangt op een hoogte van
minstens 5,5 meter. Overburen die samen een groenslinger willen, kunnen een verticale en horizontale kabel aanvragen, die
gratis geplaatst wordt door het district.

• GGeevveellttuuiinn:: Een smalle groenstrook tegen een voorgevel van een gebouw. De groenstrook sluit rechtstreeks aan op het
voetpad. Er wordt een beperkt aantal stoeptegels verwijderd om de groenstrook aan te leggen. De voorwaarden waar een
geveltuin aan moet voldoen, zijn vastgelegd in de politiecodex.

• KKlliimmhhuullpp:: Klimplanten hebben een klimhulp nodig, zoals spandraden, gaaswerken of houten rasters, andere klimplanten
kunnen zichzelf hechten aan de gevel. Klimhulpen worden gratis geplaatst door het district

• WWaatteerrttoonn:: Ton die hemelwater opvangt en als doel heeft om hemelwater te herbruiken.

2. Ingangsdatum
Dit reglement gaat in op 01/01/2023.

3. Einddatum
Dit reglement eindigt op 31/12/2025.

4. Doel van de ondersteuning

Het reglement 'Groenstraat' biedt een kader voor het verkrijgen van ondersteuning voor vergroening op lokaal niveau. Het district wil
met deze vergroening buren samenbrengen en de leefbaarheid bevorderen. Een actieve deelname van de districtsbewoners aan de
samenleving zorgt voor een bruisend en leefbaar district.

Het district Berchem biedt in het kader van dit reglement begeleiding en advisering aan door een groenorganisatie die de aanvrager
informeert over de aanleg van een groenstraat en de aanvrager bijstaat in de effectieve uitvoering ervan.  

5. Ondersteuningsverstrekker
De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem.

6. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

De aanvrager moet aan volgende voorwaarden voldoen:
• de ondersteuning wordt verstrekt aan aanvragers (individuele bewoners, verenigingen of rechtspersonen) die een lokaal initiatief

wensen te nemen met het oog op het vergroenen van de straat in district Berchem.
• de aanvrager is gedomicilieerd, gevestigd of actief in de straat of buurt waarvoor de groenstraat aangevraagd wordt.

De neutraliteit van district Berchem moet bij de aanvraag ten volle gewaarborgd worden. Om de neutraliteit te bewaren, kunnen
stedelijke diensten, dochterbedrijven van de stad, politieke partijen en politiek, ideologisch of religieus gebonden verenigingen in
principe geen aanvraag indienen om ondersteuning te verkrijgen.

7. Wat ondersteunen we
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Het district ondersteunt de installatie van groenstraten in Berchem.

Enkel lokale straten die onder bevoegdheid van het district Berchem vallen, komen in aanmerking voor een groenstraat. Er kunnen
enkel geveltuinen en watertonnen aangelegd worden op de stoep indien de bepalingen rond gevelgroen opgesomd in de politiecodex
van de stad Antwerpen worden nageleefd en hiervoor de nodige vergunningen worden bekomen. 

Aanvragen die niet in aanmerking komen:
• Als de aanvraag een gesloten karakter heeft;
• Aanvragen die al ondersteund worden via een afsprakennota en/of een overeenkomst op stedelijk of districtsniveau;  
• Als de aanvraag in strijd is met de wet of de openbare veiligheid;
• Aanvragen van stedelijke diensten.
• Straten die opgenomen zijn in de meerjarenplanning van het district Berchem voor heraanleg komen tijdelijk niet in aanmerking.

8. Aanvraag

Er zijn 2 inschrijfrondes per jaar. Er kan gedurende heel het kalenderjaar worden ingeschreven op deze inschrijfrondes. Op 15
februari en 15 augustus sluit er telkens een inschrijfronde af en worden de inschrijvingen getoetst aan verschillende selectiecriteria. 

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend telkens voor de inschrijfronde. Een aanvraagformulier hiervoor is terug te vinden
via www.berchembuurt.be en wordt digitaal ingediend.

De aanvrager verwerkt volgende elementen in de aanvraag: 

◦ Het engagement van de straat aan de hand van het aantal deelnemende bewoners in een straat;
◦ Het aantal vierkante meter ontharding, vergroening en opvang hemelwater (watertonnen);
◦ Ontbreken van bestaand groen in de straat en de mogelijkheden binnen de straat om nog verder te vergroenen. 

Het district beoordeelt op basis van voormelde selectiecriteria of de aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
Elke aanvraag wordt apart onderzocht en beoordeeld. Het district Berchem heeft steeds het recht om een aanvraag voor een
groenstraat te weigeren. In het geval dat een aanvraag niet door het district bij de huidige inschrijfronde wordt geselecteerd, kan de
aanvraag alsnog worden meegenomen naar een daaropvolgende ronde, mits akkoord van de aanvrager.

Na goedkeuring van de aanvraag organiseert een specifieke groenorganisatie één infomoment met geveltuinwandeling in de buurt.
Hierbij wordt alle mogelijke info verstrekt en aandachtspunten toegelicht voor het ontharding en vergroening in een straat aan de
aanvragers. Later organiseert de groenorganisatie een doe-dag met de aanvragers van de straat waarbij ze samen met de
groenorganisatie fysiek aan de slag gaat met ontharding. Tijdens een latere plantdag worden de planten door de aanvragers en de
groenorganisatie geplant in de pas opengebroken geveltuinen.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen een termijn van 14 kalenderdagen met een
ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad of het district 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

Het bevoegd orgaan beslist over de goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag binnen een termijn van drie maanden na afsluiting
van de inschrijfronde.

10. Niet-geldelijke ondersteuning
De ontvanger krijgt de volgende ondersteuning:
De ondersteuning in het kader van dit reglement bestaat uit begeleiding door een groenorganisatie aan de aanvrager voor de
realisatie en uitwerking van een groenstraat. Concreet organiseert de groenorganisatie geveltuinwandelingen waarbij aanvragers
geïnspireerd kunnen geraken, zorgt de groenorganisatie voor werkmaterialen voor de werkdag en voert deze ook bepaalde
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werkzaamheden uit. Tot slot informeert de groenorganisatie de aanvrager ook over andere mogelijke groenproducten.

11. Rapportage

Na de installatie van de groenstraat rapporteert de groenorganisatie aan het district Berchem. Ze brengt het district op de hoogte over
het verloop, het resultaat en mogelijke aandachtspunten.

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning inhoudelijk verantwoorden door het invullen en versturen van een eindverslag,
uiterlijk binnen 2 maanden na de installatie van de groenstraat.

12. Gegevensbescherming

Als district Berchem in het kader van dit reglement persoonsgegevens moet verwerken, zal dit steeds gebeuren in overeenstemming
met de huidige geldende privacywetgeving waaronder de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene
verordening gegevensbescherming).
Meer informatie over hoe persoonsgegevens worden verwerkt, kan hier terug gevonden worden via www.antwerpen.be. Vragen
kunnen gemaild worden naar informatieveiligheid@antwerpen.be

13. Vervanging

Dit reglement vervangt Groenstraat uit het reglement BerchemBuurt Groen goedgekeurd op de districtsraad van Berchem op 18 mei
2021 (jaarnummer 32)

14. 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).

Politiecodex Antwerpen

Besluit Onroerend Erfgoed (artikel 6.2.4)


