
 
 
 

‘Kleur aan je deur’ met een tegeltuintje 

Aanvraagformulier 

 
Gegevens aanvrager: 
 

Naam: ……………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………. 
 

……………………………………………………. 

 

Telefoon: ……………………………………………………. 
 

E-mail: ……………………………………………………. 
 

Rijksregisternr.: ……………………………………………………. 

 
 

Ben je eigenaar of huurder van het gebouw? 

 Eigenaar 

 Huurder 

 
Gegevens tegeltuintje: 
 

Breedte huidig voetpad: …………………………………………………… 
 

Resterende breedte: …………………………………………………… 

 
Gewenste aanplanting: …………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

Aanvraag indienen bij dienst Openbare werken & obiliteit: Administratief Centrum, 
Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek 

openbarewerken@willebroek.be - 03 866 90 44 

 
 
In bijlage toevoegen: 

Schets nieuwe toestand + opsomming van gebruikte planten 

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de richtlijnen  

 

Datum: …………………………………………………… 

 
De aanvrager, 

mailto:omgeving@willebroek.be


 
 

Richtlijnen voor het aanbrengen van een tegeltuintje 

Als een ‘groene gevel’ aangelegd wordt op openbaar domein, het zogenaamde egeltuintje, zijn er een 

aantal richtlijnen waar je rekening mee moet houden: 
 

Artikel 1: 

Ter verfraaiing van het straatbeeld wordt het laten begroeien van gevels met klimplanten en het 

plaatsen van tegeltuintjes, toegestaan. 

 

Aanplantingen daartoe op de openbare weg zijn toegelaten binnen een strook van maximaal 45 cm 
vanuit de gevelmuur of plint. Voor de gebruikers van het voetpad dient steeds, ook na het uitgroeien 
van de aangebrachte beplantingen, een vrije doorgang worden vrijgelaten van: 

 
a) Ten minste 1,50 m als de weg voor het voetgangersverkeer breder is dan 2  meter; 

b) Ten minste 1,00 m als de weg voor het voetgangersverkeer een breedte heeft kleiner dan 2,00 
m, met dien verstande dat slechts 0,50 m van de breedte van deze wegen mag ingenomen 
worden door obstakels; 

c) Ten minste 1,50 m op alle voetpaden en bermen langsheen wegen beheerd door 
het Vlaamse Gewest 

en dit in overeenstemming met de bepalingen van de politieverordening op het innemen 
van de openbare ruimte, art. 114. 
 
De breedte van het tegeltuintje bedraagt maximaal 1,00 m.  
 

Artikel 2: 

Het niveauverschil tussen de voetpadtegels en de afbakening van het tegeltuintje 
dient minstens 5 cm te bedragen. 

 

Artikel 3: 

De aanleg van het tegeltuintje dient te gebeuren door de gemeentelijke diensten of een door de 
gemeente aangesteld aannemer. De gemeente kan, in uitzonderlijke gevallen, opleggen dat de 
uitgenomen verharding door de aanvrager van het tuintje thuis bewaard wordt, bijvoorbeeld bij weinig 
frequent voorkomende types verharding. Wanneer het tuintje niet meer gebruikt wordt, zal het 
voetpad door de gemeentelijke diensten in de oorspronkelijk staat hersteld worden, of minstens voor 

de gedeelten die niet gebruikt worden. 

 

Artikel 4: 

De aanleg van het tegeltuintje is kosteloos voor de aanvrager. Enkel de aanplanting dient door de 
aanvrager zelf voorzien te worden conform de goedgekeurde aanvraag en op zijn/haar kosten. De 

aanvrager is eveneens verplicht op zijn/haar kosten het tuintje ordelijk te onderhouden. 

 
Artikel 5: 

De ondergrondse nutsvoorzieningen mogen door de aanleg van het tegeltuintje (aanplanting) niet 

beschadigd worden. 

 

Artikel 6: 

Ongeacht de voorschriften van dit reglement blijft de Gemeenschappelijke Algemene Bestuurlijke 
Politieverordening/Politiezone Mechelen Willebroek op de ingebruikneming van de openbare ruimte van 

kracht. 

 
 

Artikel 7: 

Bij gegronde klachten kan de verwijdering van het tegeltuintje opgelegd worden. Indien de oorzaak 

hiervan bij de aanvrager ligt (slecht onderhoud,… ) zullen deze kosten wel op de aanvrager verhaald 
worden. 



 
 

Plantentips voor een tegeltuin 
Gebruik geen hoogstammige bomen! 
 

Klimplanten 
 

Soort/benaming Bloei/kleur Bloeiperiode Wijze van 
vasthechting 

Acrimidia (straalstempel) Roomwit Juni Slingerplant 

Arisoclochia (pijpbloem) Groen Mei/juni Slingerplant 

Campsis (trompetklimmer) Oranje/rood Juli/sept Hechtwortels 

Clematis (bosdruif) Diverse Mei/okt Slingerplant 

Hedera (klimop) Groen  Hechtwortels 

Hydrangea petiolaris Wit Juni/juli Hechtwortels 

Jasminum (jasmijn) Geel  Hangplant 

Lathyrus (reukerwt) Diverse Juni/sept Slingerplant 

Lonicera (kamperfoelie) Diverse Juli/aug Slingerplant 

Parthenoncissus (wilde 

wingerd) 

  Zelfhechtend 

Polygonum (bruidsluier) Wit/roze Juli/okt Slingerplant 

Wisteria (blauwe regen) diverse mei Slingerplant 

 
Heesters en vaste planten 

 
Soort/benaming Bloei – kleur Bloeiperiode Hoogte (m) 

Althaea rosea (stokroos) Diverse Juli-sept 1.5-2.5 

Cotoneaster conspicuus 

(dwergmispel) 

Wit, rode bes Mei-juni Tot 1.5 

Contoneaster horizontalis Wit, rode bes Mei-juni Tot 1.5 

Hebe Diverse Juni-aug 0.2-1 

Hemerocallis (daglelie) Diverse Mei-aug 0.70-1 

Hypericum (hertshooi) Geel Juni-okt 0.3-1 

Lavendula (lavendel) Blauwpaars Juli-sept 0.2-0.6 

Lonicera pileata 

(kamperfoelie) 

Diverse Mei-aug/jan-maart  

Mahonia (mahonie) Geel Maart-mei 1-2 

Pachysandra Wit Maart-april 0.2-0.3 

Potentilla (ganzerik) Geel Juni-sept 0.5-0.7 

Druivelaar  sept Tot 1,5 

Salvia (salie) Blauw – lila Juli-aug 0.4-1 

Spirea (spierstruik) Wit – roze April-juni 0.4-2 

Stephanandra (kransspirea) Roomkleur Juni-juli 1-2 

Vinca (maagdenpalm) diverse Maart-juni 0.1-0.3 

 


