
 

 

Ondersteuningsreglement District 
Berchem – BerchemBuurt: 
Groenslinger.  

1. Definities 

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

● Groenslinger: slingerplanten die langs een kabel, van gevel naar gevel, dwars over 
de straat groeien. De plant begint te groeien vanuit een geveltuin op de stoep. 
Overburen die samen een groenslinger willen, kunnen een verticale en horizontale 
kabel aanvragen, die gratis geplaatst wordt door het district. 
 

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. 
● Je vertegenwoordigt een organisatie, vereniging of school die in Berchem gevestigd 

is. 

6. Voorwaarden voor een ondersteuning: 

● Voldoen aan de stedelijke reglementering over gevelgroen genoteerd in de 
politiecodex: https://www.antwerpen.be/info/52d5051f39d8a6ec798b47be/politiecodex 

● De kabels voor groenslingers worden alleen geplaatst aan woningen die aan de 
straatkant liggen.  

● De groenslinger gaat in een rechte lijn naar de overkant van de straat en wordt 
verankerd in beide gevels. De overbuur hoeft zelf geen geveltuin te hebben.  



 

 

● De minimale hoogte voor de plaatsing van de kabel voor een groenslinger is 5 m. 
● Tussen twee groenslingers is minimaal 30 m. 
● De aanvrager en zijn overbuur moeten eigenaar zijn van de panden, waarvoor een 

aanvraag wordt ingediend. Indien aanvrager en overbuur huurders zijn, dienen ze 
toestemming te hebben van de eigenaars. 

● De eigenaars van beide panden tekenen een schriftelijke overeenkomst met district 
Berchem en geven daarbij toestemming om de kabel aan de gevel van hun pand te 
bevestigen. 

● Appartementsgebouwen met verschillende eigenaars komen niet in aanmerking. 
● Enkel lokale straten die onder bevoegdheid van het district Berchem vallen, komen in 

aanmerking. Bewoners van bovenlokale straten en bewoners van straten die onder 
bevoegdheid van een andere overheid vallen, kunnen geen groenslinger bij het 
district Berchem aanvragen.  

● Straten waar reeds horizontale obstakels boven de rijweg hangen, komen niet in 
aanmerking, bijvoorbeeld straten waar trams doorrijden, straten waar kerstverlichting 
over de straat gehangen wordt tijdens de eindejaarsperiode.  

● Straten waar het straatbeeld, het straatmeubilair of het openbaar groen gehinderd zou 
kunnen worden door de groenslingers, komen niet in aanmerking. 

● Het district houdt bij de beoordeling van de aanvraag en bij de installatie van de 
kabels rekening met de standaardvoorwaarden die geadviseerd werden door de 
Antwerpse brandweer en de verkeerspolitie. 

● Elke aanvraag wordt apart onderzocht en geëvalueerd. Het district Berchem heeft 
steeds het recht om een aanvraag voor een groenslinger te weigeren. 
Het district verzorgt het snoeiwerk in de hoogte. 

7. Voor welke posten mag de ondersteuning worden 
gebruikt? 

 
● Installatiekosten van de groenslinger. 
● Materiaal voor een groenslinger. 

 

8. Aanvraag 

Een aanvraagformulier kan je vinden op de website van Berchem Buurt, 
www.berchembuurt.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. 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 

groenslinger, eentje na de aanleg van de groenslinger. 
 

11. Financiële rapportage 

De inhoudelijke rapportage, artikel 10, dient mee als financiele verantwoording. 
 

12. 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 27, Groenslingers, goedgekeurd met het besluit van 
19 november 2019, jaarnummer 80.  

 

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). 

 

 

 


