
 

 

Ondersteuningsreglement District 
Berchem - BerchemBuurt: Buurtboom  

1. Definities 

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

● Buurtboom: het beplanten van een boomspiegel van een bestaande boom in een 
straat. 

● Boomspiegel: stuk grond rondom de stam van een boom dat van boven toegankelijk 
is voor lucht en water. 

● Boomlintje: lintje rond een boom waarmee je aangeeft dat de boomspiegel door 
bewoners onderhouden wordt. 

● Boomrooster: metalen raster aan de stam van de boom die de boom bescherming 
biedt tegen vernieling van de stam. 

● Een bewonersgroep: enkele bewoners uit 1 straat die zich verenigen 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  
 Bij aanplanten van de boomspiegel rond de buurtboom, moet er een boomlintje 

voorzien worden aan de buurtboom. 
 Boomspiegels van buurtbomen die een verwaarloosde indruk maken, kunnen door 

het district leeggemaakt worden. Hierbij wordt de beplanting en het boomlintje 
verwijderd. 

 Enkel bomen gelegen in lokale straten die onder bevoegdheid van het district 
Berchem vallen, komen in aanmerking. 
 

7. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken 
● Planten 
● Potgrond 

8. Aanvraag 

Een ondersteuningsaanvraag wordt ingediend via de verenigingendatabank: 
https://opsinjoren.csjdatabank.be 

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 door de administratieve goedkeurder genomen 20 kalenderdagen na 
ontvangst van de volledige aanvraag.  

10. Financiële ondersteuning 

De ondersteuning bedraagt 30,00 EUR per buurtboom. 

11. Termijnen voor uitbetaling 

Het ondersteuningsbedrag wordt ten laatste 2 maanden na het indienen van het eindverslag 
betaald. 



 

 

12. Inhoudelijke rapportage 

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

 Invullen en versturen van een inhoudelijk eindverslag. Een inhoudelijk eindverslag is 
te vinden via https://opsinjoren.csjdatabank.be.  

● Er moeten foto's verstuurd te worden, eentje van voor de aanleg van de buurtboom, 
eentje van de aangeplante buurtboom. 

13. Financiële rapportage 

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

 Invullen en versturen van een financieel eindverslag. Een financieel eindverslag is te 
vinden via https://opsinjoren.csjdatabank.be. 
Hierin dient een opsomming van uitgaven en verbonden kosten vermeld te worden; 

 

14. Vervanging 

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement ter ondersteuning van wijk- en 
burgerinitiatieven die bijdragen tot een leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven, 
Berchem Buurt, voor wat betreft artikel 28, Buurtbomen, goedgekeurd met het besluit van 19 
november 2019, jaarnummer 80.  

15. 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). 

 
 


