Reglement straattuinen
vastgesteld door de gemeenteraad op 28 januari 2020
bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 29 januari 2020

Artikel 1. Doel
De Stad Brugge wil haar particuliere inwoners de kans bieden om mee te werken aan het onderhouden van plantvakken in de openbare ruimte, volgens de voorwaarden bepaald in dit reglement.

Artikel 2. Definities
In dit reglement hebben onderstaande termen de volgende betekenis:
Straattuin : het onverharde plantvak in een bebouwde straat gelegen op openbaar domein, waarin al
dan niet een straatboom groeit. De straattuin wordt begrensd door de verharding van de straat, het
voet- of fietspad, een eventuele parkeerplaats en/of eventueel de rooilijn. Grotere groenzones (vb.
ronde punten), groenzones buiten bebouwde straten (parken, bossen, …) en als hooiland beheerde
bermen in landelijk gebied vallen uitdrukkelijk niet onder het toepassingsgebied van dit reglement.
Kenmerk : een merkteken die de Stad Brugge bij de straattuin plaatst, om duidelijk te maken dat
deze beheerd wordt door één of meerdere particulieren.
Beheerder : de particulier zoals vermeld in artikel 3 die als ‘peter’ of ‘meter’ het beheer van een
straattuin opneemt na goedkeuring door het stadsbestuur
Begeleidende ambtenaar : een stadsmedewerker die optreedt als contactpersoon en de beheerder
begeleidt in opstart en opvolging van het beheer.

Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied
§1. Wie kan een aanvraag indienen:
a) Elke inwoner van Brugge kan het beheer van één of meerdere straattuinen aanvragen, ook wanneer de inwoner geen hoofdverblijfplaats heeft in Brugge.
b) De aanvraag kan individueel ingediend worden, of samen met andere inwoners die het beheer
gezamenlijk willen uitvoeren. In dit laatste geval geeft altijd één inwoner zich op als contactpersoon.
§ 2. Voor welke groenzones kan men het beheer aanvragen:
a) De aanvraag kan ingediend worden voor ieder plantvak waarin nog geen kenmerk is aangebracht.
Groenbeheer door particulieren over grotere oppervlaktes van het openbaar domein (vb. parken,
bermen buiten de bebouwde kom, ronde punten, …) valt uitdrukkelijk niet onder de toepassing van
dit reglement. Dergelijke aanvragen worden individueel beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen op voorstel van de dienst Openbaar Domein.
b) De aanvraag kan ingediend worden voor één of meerdere straattuinen.
§ 3. Volgende vormen van beheer zijn mogelijk:
a) De beheerder wil zelf instaan voor de keuze van de beplanting en voor het verdere onderhoud van
de straattuin
of
b) De beheerder wil instaan voor het onderhoud van de straattuin. De beplanting is reeds aanwezig of
zal door de stadsdiensten gekozen worden.
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Artikel 4. Voorwaarden
§ 1. Ingebruikname
Indien het aangevraagde plantvak zich niet rechtstreeks voor de aanvrager zijn woning bevindt,
neemt de begeleidende ambtenaar voor het toekennen van de straattuin eerst contact op met de bewoners van het huis dat zich rechtsreeks voor het plantvak bevindt. De bewoners waarvan het plantvak zich rechtstreeks voor de woning bevindt hebben steeds de eerste kans om hier als beheerder op
te treden, ongeacht hun moment van aanvraag.
De beheerder die het plantvak met aanwezige beplanting in beheer neemt, aanvaardt het plantvak in
de staat waarin deze zich bevindt. Bestaande beplanting wordt niet verwijderd. In overleg met de
begeleidende ambtenaar kan het plantvak op punt gezet worden voorafgaand aan de opstart van het
beheer als straattuin.
§ 2. Voor het beheer kan de bewoner kiezen uit twee opties:
a) Zelf planten kiezen en onderhouden. Dit is enkel mogelijk voor straattuinen waar de dienst Openbaar Domein nog geen beplanting heeft voorzien. De gekozen beplanting wordt vooraf besproken
met de begeleidende ambtenaar. De planten worden geleverd en aangeplant door de stad, met
uitzondering van de planten voor eigen gebruik, bedoeld in Artikel 4, §3 f).
b) Onderhouden van de bestaande beplanting in de straattuin, gekozen en aangeplant door de stadsdiensten. In reeds beplante straattuinen is dit dus de enige optie.
In beide gevallen mag een oppervlakte van hoogstens 20 % van het plantvak aangeplant worden met
gewassen voor eigen gebruik. Dat kunnen bijvoorbeeld consumeerbare planten of snijbloemen zijn.
Dat kan enkel wanneer de ruimte beschikbaar is in het plantvak. Er mogen geen bestaande planten
verwijderd worden.
§ 4. Het onderhoud gebeurt voor beide opties volgens onderstaande afspraken:
a) Enkel de lage beplanting in het plantvak wordt beheerd door de beheerder, de straatboom wordt
verzorgd en onderhouden door de Dienst Openbaar Domein van de Stad Brugge.
b) Het gebruik van bemesting en bestrijdingsmiddelen in het algemeen is strikt verboden
c) De beheerder staat in voor een goed onderhoud van de beplanting en de straattuin in het algemeen (water geven, onkruidvrij houden, (zwerf)vuil verwijderen e.d.).
d) Er komen geen constructies in de straattuin, ook geen afboordingen.
e) De straattuin wordt niet verhard (zoals met dolomiet, kiezels, tegels, …).
f) Er wordt geen versiering in de straattuin of aan de straatboom geplaatst (zoals tuinornamenten,
verlichting, …).
g) Het trottoir en de rijweg blijven ten allen tijde vrij en intact.
h) Het houden van dieren in de straattuin is niet toegestaan.
i) Om schade aan ondergrondse leidingen te voorkomen, mogen in de straattuin geen putten
gemaakt worden die dieper zijn dan 30 cm. Er mogen geen mechanische bewerkingen uitgevoerd
worden of voorwerpen in de grond aangebracht worden die een diepte van 30 cm overschrijden.
j) De beheerder maakt gebruik van eigen materiaal en water voor het onderhoud.
k) Alle gebruikte materiaal wordt door de beheerder meteen na gebruik opgeborgen, het wordt niet
op de openbare weg achtergelaten of bewaard.
l) De beheerder neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid van zichzelf en andere gebruikers
van het openbaar domein te garanderen tijdens de uitvoering van de beheerwerken. (gebruik fluo
hesje, plaatsen van signalisatiekegel, geen gereedschappen op rijweg of voetpad, …)
§ 5. Bij vaststelling van gebreken:
•

De beheerder brengt de stadsdiensten, bij voorkeur via de begeleidende ambtenaar, onmiddellijk
op de hoogte indien hij/zij problemen of gebreken aan de straatboom vaststelt in het kader van de
openbare veiligheid (bijvoorbeeld: de boom is dood, de wortels zorgen voor oneffenheden in het
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trottoir of de weg, een afgestorven of afgebroken tak dreigt te vallen, de boom is zwaar beschadigd, …).
•

De beheerder brengt de stad, bij voorkeur via de begeleidende ambtenaar, telkens voor eind
augustus op de hoogte van planten die afgestorven zijn en moeten vervangen worden door de
stad.

§ 6. Vergoeding:
De beheerder is geen vergoeding verschuldigd aan de stad, en kan bij de stad geen aanspraak maken
op enige vergoeding.
§ 7. Karakter:
De aangebrachte beplantingen behouden gedurende het beheer het karakter van openbaar groen en
behoren niet in eigendom toe aan de beheerder, met uitzondering van de planten voor eigen gebruik,
zoals bedoeld in Artikel 4 §2.
§ 8. In functie van het behoud van natuurwaarden kan de stad ten allen tijden extra voorwaarden
opleggen.

Artikel 5. Verbintenissen van de Stad
§ 1. De Stad geeft de straattuin in beheer onder de voorwaarden van dit reglement.
§ 2. De Stad blijft te allen tijde eigenaar van het plantvak, de beplanting en de straatboom, met uitzondering van de planten voor eigen gebruik, zoals bedoeld in Artikel 4 §2.
§ 3. De Stad is in het kader van het beheer geen vergoeding of andere compensatie verschuldigd aan
de beheerder.
§ 4. De Stad is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan personen, goederen of gebruikt materiaal naar aanleiding van de aanplanting of het beheer door de beheerder.
§ 5. Wanneer er voldoende belangstelling is (minimum 15 personen) vanuit een bepaalde buurt, kan
de stad instaan voor gratis informatiemomenten rond het beheer van straattuinen.

Artikel 6. Procedure
§ 1. Aanvraag
a) De aanvrager dient zijn aanvraag in door middel van het formulier op de website van de Stad
Brugge.
b) De aanvrager ontvangt een schriftelijke bevestiging van zijn/haar aanvraag.
c) Door het indienen van de aanvraag verklaart de aanvrager zich akkoord met dit reglement.
§ 2. Beslissing
a) Als meerdere personen het beheer aanvragen voor dezelfde straattuin, wordt het beheer toegekend aan de eerste aanvrager. Let wel wanneer een plantvak zich rechtstreeks voor een woning
bevindt heeft de bewoner voorrang op dit plantvak.
b) Enkel volledig en correct ingediende aanvragen worden behandeld. Indien nodig kan de behandelend ambtenaar bijkomende informatie opvragen bij de aanvrager.
c) Het college van burgemeester en schepenen, of de ambtenaar aan wie deze bevoegdheid werd
gedelegeerd, beslist over het al dan niet toestaan van het beheer.
d) De stad kan de aanvraag weigeren omwille van fysieke kenmerken in de straattuin zoals bijvoorbeeld oppervlakkige boomwortels, een boomrooster,… , of omwille van een bijzondere natuur- of
landschapswaarde. Een weigering wordt steeds gemotiveerd.
e) Na goedkeuring van de aanvraag, plaatst de stad een kenmerk in de straattuin. Op die manier is
duidelijk voor de buurtbewoners en de onderhoudsploegen van de Stad Brugge, dat burgers het
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beheer overnemen. Zodra het kenmerk aangebracht is, kan het beheer van de straattuin door de
beheerder starten.

Artikel 7. Controle
§ 1. De Stad kan ten allen tijde controle uitoefenen op de aanplant en het onderhoud van de straattuin.
§ 2. Indien de Stad hierbij merkt dat de beheerder planten heeft geplant die conform dit reglement
worden verboden, dan kan de dienst Openbaar Domein de beplanting (laten) verwijderen, zonder
hiervoor een vergoeding aan de beheerder verschuldigd te zijn.
§ 3. De Stad kan de beheerder te allen tijde schriftelijk of per mail wijzen op nalatigheid m.b.t. de
aanplant en/of het onderhoud en hem/haar verzoeken om het nodige te doen binnen een eenzijdig
bepaalde redelijke termijn. Als de beheerder deze instructies niet naleeft, wordt het beheer beëindigd
conform artikel 8 §1.
§ 4. De Stad behoudt zich het recht voor om in het kader van de veiligheid of om eender welke andere
reden van algemeen belang (vb. heraanleg van de straat), op te treden en de nodige aanpassingen
aan te brengen aan de beplanting, de nodige onderhoudswerken te doen in de plaats van de beheerder, of de beplanting te verwijderen.

Artikel 8. Beëindiging van het beheer
§ 1. Indien de beheerder zijn/haar verbintenissen uit dit reglement niet of onvoldoende naleeft, alsook
de schriftelijke instructies, vermeld in artikel 7 §3 niet uitvoert, zal het beheer na afloop van de
schriftelijk bepaalde termijn van rechtswege worden beëindigd en zal de Stad het beheer van de
straattuin en de beplanting weer overnemen. Hierbij is geen vergoeding verschuldigd aan de beheerder.
§ 2. De beheerder kan te allen tijde het beheer stopzetten door verzending van een e-mail aan
openbaardomein@Brugge.be of per brief gericht aan de Stad Brugge, t.a.v. dienst Openbaar Domein,
Burg 11, 8000 Brugge. De e-mail of de brief vermeldt uitdrukkelijk dat de beheerder het beheer wenst
te beëindigen.

Artikel 9. Inwerkingtreding (en duurtijd)
Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2020. Jaarlijks wordt de werking van dit reglement
geëvalueerd.

_____
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