
Reglement: BerchemBuurt - Groen - Ontharden en 
vergroenen privédomein

1. Definities
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis:

• OOnntthhaarrddeenn:: Weghalen van verharde oppervlakken
• VVeerrggrrooeenneenn:: Aanbrengen van beplanting waar men onthardt.

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 'Ontharden en vergroenen' 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.

Dit reglement heeft als doel ondersteuning te bieden voor het ontharden en vergroenen van privédomein.

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 in district Berchem.
• de aanvrager is gedomicilieerd, gevestigd of actief in de straat of buurt waarvoor de ondersteuning aangevraagd wordt.
• huurders kunnen gebruik maken van deze ondersteuning mits toelating van de eigenaar van het gebouw.

Komen niet in aanmerking:
• Ingrepen op of aan openbaar domein.
• Ingrepen aan niet-vergunde gebouwen, (half) open en waterdoorlatende verhardingen, kunstgras, braakliggende grond of

grindstroken.
• Ingrepen bij het plaatsen van nieuwbouw.

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

Het district ondersteunt ontharding en vergroening van privédomein.

Specifieke criteria:
• de ontharding en vergroening heeft plaats op grondgebied Berchem;
• De ontharding en vergroening wordt minstens 10 jaar na oplevering in stand gehouden en er wordt gezorgd voor een doelmatig

onderhoud, zonder nadelige gevolgen voor de omliggende percelen;
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• De ontharding en vergroening mag niet voor de datum van aanvraag plaatsvinden;
• De ontharding en vergroening wordt uitgevoerd volgens de regels van de kunst;
• De ontharding en vergroening mag geen verplicht karakter hebben;
• De ontharding en vergroening wordt tot een maximale oppervlakte van 39m² ondersteund;
• de ontharding en vergroenen kan op verschillende locaties op het privédomein plaatsvinden;
• bij ontharding moet de volledige oppervlakte ook vergroend worden, door middel van beplanting;
• er kan slechts eenmaal ondersteuning worden toegekend doorheen de looptijd van het reglement;

Volgende aanvragen komen niet in aanmerking voor ondersteuning:
• ingrepen op of aan openbaar domein;
• ingrepen aan niet-vergunde gebouwen, (half) open en waterdoorlatende verhardingen, kunstgras, braakliggende grond of

grindstroken;
• ingrepen bij het plaatsen van nieuwbouw;
• initiatieven die al ondersteund worden via een afsprakennota en/of een overeenkomst op stedelijk of districtsniveau;
• bij strijdigheid met de wet of de openbare veiligheid.

8. Aanvraag

Een aanvraag kan doorlopend in het kalenderjaar worden ingediend. 

Het aanvraagformulier is terug te vinden via www.berchembuurt.be en wordt digitaal ingediend. De aanvraag bevat minstens
volgende gegevens:

• een duidelijke omschrijving van de locatie.
• een foto van het perceel voor de ontharding

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

Na ontvangst van de volledige aanvraag neemt het bevoegd orgaan een beslissing. Het district Berchem tracht de beslissing binnen
een termijn van 4 weken te communiceren, te tellen vanaf bevestiging van de volledigheid. 

10. Financiële ondersteuning
Het bedrag van de ondersteuning bedraagt maximum 400,00 EUR.

De ondersteuning wordt berekend op basis van het aantal te ontharden en te vergroenen m². Er wordt 10 EUR per m² toegekend,
zonder dat de ondersteuning meer dan 400 EUR kan bedragen. 

11. Termijnen voor uitbetaling

De ondersteuning wordt binnen de twee maanden controle van de rapportage uitbetaald.

12. Rapportage

De ontvanger moet het gebruik van de ondersteuning inhoudelijk verantwoorden door het invullen en versturen van een eindverslag,
dit uiterlijk 2 maanden na goedkeuring van de ondersteuningsaanvraag.

13. Voor welke uitgaven mag de ondersteuning gebruikt worden

De ondersteuning mag gebruikt worden voor:
• aankoop plantgoed en potgrond
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• onkosten verwerken steenpuin

14. 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

15. Vervanging

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

16. 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).


