TOELAGEREGLEMENT
Vergroeningspremies voor
Geveltuintjes en
Opbreken en beplanten van verharde voortuinen
Goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 november 2017
Artikel 1 – Doel
De stad Leuven wil in het kader van haar duurzaamheids-, leefbaarheids- en klimaatbeleid vergroening in
de stad met verschillende beleidsinstrumenten en acties stimuleren en ondersteunen.
Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget van stad Leuven, en
overeenkomstig de bepalingen van dit reglement, kent de stad daarom vergroeningspremies toe:
§1 voor de aanleg van een geveltuintje;
§2 voor het omvormen van verharde voortuinen tot beplante groenzones.
Deze premies worden uitsluitend toegekend voor gebouwen gelegen op het Leuvens grondgebied.
Artikel 2 - Definities
In dit toelagereglement wordt verstaan onder:
1° geveltuintje: een (klim)plant die groeit in een plantgat, waarbij het plantgat gemaakt is in het voetpad
op openbaar domein;
2° voortuin: een ruimte tussen het voetpad en de woning, die behoort tot het privé-domein.
Artikel 3 - Begunstigden
§1. De premie voor het aanleggen van een geveltuintje of het omvormen van verharde voortuinen tot
groenzones kan toegekend worden:
1. aan een particuliere eigenaar;
2. of aan de huurder/bewoner mits schriftelijk akkoord van de eigenaar
De eigenaars of huurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.
Artikel 4 - Algemene Voorwaarden
§1. Een premie voor een geveltuintje moet aangevraagd worden binnen de 2 jaar na datum van het
collegebesluit waarin toelating wordt gegeven voor het aanleggen van het geveltuintje. Het college van
burgemeester en schepenen van de stad Leuven moet voorafgaandelijke toelating geven voor de aanleg
van een geveltuintje, zoals bepaald staat in het gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven. Deze
aanvraag van toelating voor een geveltuintje verloopt via de dienst duurzaamheid,
duurzaamheid@leuven.be en 016 27 24 00.
§2. Een premie voor het opbreken en beplanten van een verharde voortuin kan aangevraagd worden
als er een verharde oppervlakte van minimum 5 m² in de voortuin vervangen wordt door een groenaanleg
met vaste planten en struiken. De premie moet aangevraagd worden vóór de aanvang van de werken via
bijgevoegd aanvraagformulier. Als de geplande werken in de voortuin op basis van stedenbouwkundige
voorschriften of andere reglementen vergunningsplichtig zijn, moet ook aan die voorwaarde
voorafgaandelijk voldaan worden.
§3. De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingszorg voor het groen waarvoor toelage wordt
verkregen. De gesubsidieerde aanplanting dient minimaal 5 jaar integraal en op dezelfde plaats te blijven
staan.
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Artikel 5 – Hoogte van de vergroeningspremie
§1. De premie voor een geveltuintje bedraagt 25 euro.
§2. De toelage voor opbreken en beplanten van verharde oppervlakte in de voortuin bedraagt:
- 100 euro voor de eerste 5 m².
- 10 euro voor elke bijkomende vierkante meter.
- met een maximum totaalbedrag van 350 euro.
Artikel 6 – Aanvraagprocedure vergroeningspremies
§1 De premie wordt in beide gevallen aangevraagd via post, e-mail, of tegen ontvangstbewijs aan het
onthaal van het stadskantoor.
§2 Aanvraagformulier:
1. Geveltuintje: De aanvraag voor een premie wordt gedaan door het invullen van een Verklaring op
eer, met als bijlage een foto van de gevel met aangelegde geveltuin.
2. Voortuin: De aanvraag voor een premie wordt gedaan door het invullen van een
Aanvraagformulier voorafgaandelijk aan de werken, en een Verklaring op eer met als bijlage een
foto van de voortuin voor en na het uitvoeren van de werken.
De van toepassing zijnde Verklaring op eer is te vinden op de website van de stad, of wordt per post of email toegestuurd op eenvoudige vraag. Het invullen van de Verklaring op eer kan ook online gebeuren via
een digitaal formulier op www.leuven.be.
§3. De aanvraag voor de premie is slechts ontvankelijk zodra deze volledig is. Bevestiging daarvan wordt
gegeven aan de aanvrager via gewone postzending of via e-mail.
Artikel 7 – Betalingsmodaliteiten
§1. De toelage wordt uitbetaald na beslissing door het college van burgemeester en schepenen op basis
van enkel een volledige aanvraag.
§2. Het bedrag van de toegekende toelage wordt overgeschreven op de door aanvrager op de Verklaring
op eer vermelde post- of bankrekening.
Artikel 8 – Verantwoordingsprocedure
§1. Het verlenen van deze toelage gebeurt overeenkomstig de wet van 14 november 1983 houdende
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen en het besluit van de
gemeenteraad van 22 mei 2017 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van
sommige toelagen.
§2. De toelage moet worden aangewend voor het doel waarvoor ze werd toegekend, namelijk vergroenen
van de gevel mits een geveltuin of van de voortuin door vervangen van verharding door aanplanting.
§3. De begunstigde verleent medewerking aan de stad Leuven zodat haar vertegenwoordigers de
correcte aanwending van de toegekende toelage kunnen controleren.
§4. De volgende sancties kunnen afzonderlijk of cumulatief door het college van burgemeester en
schepenen worden uitgevaardigd wanneer de aanvrager één of meerdere voorwaarden niet naleeft, en/of
onjuiste of onvolledige gegevens aan de stad Leuven meedeelt:
1. de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitbetaalde toelage;
2. de stopzetting van de procedure tot uitbetaling van de toegekende toelages;
3. de uitsluiting van de toelageaanvrager voor verdere subsidiëring in het kader van dit reglement,
al dan niet voor een bepaalde tijd.
Artikel 9 – Opheffingsbepaling
Dit reglement vervangt het reglement van 25 september 2006 betreffende de betoelaging van de aanleg
van geveltuintjes en het opbreken van een verharde oppervlakte voor de aanleg van een voortuintje.
Artikel 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 december 2017.
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