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De gemeenteraad, 

 

Op grond van volgende overwegingen zowel feitelijk als juridisch: 

 

De vigerende algemene politieverordening van de stad Harelbeke (APV) werd vastgesteld 

op 12.04.2010.  Ze werd aangepast bij beslissingen van 17.10.2011, 09.12.2013 en 

28.04.2014. 

 

Thans ligt, op grond van de navolgende overwegingen, een voorstel tot vierde wijziging 

voor. 

 

Het college stelt voor, zoals al in andere steden en gemeenten het geval is (bv. Kortrijk 

en Roeselare maar ook Antwerpen, Gent, Oostende, …), in de algemene 

politieverordening een specifieke regeling op te nemen over geveltuintjes. 

 

Deze tuintjes brengen kleur in de straat en maken de sfeer groener en vrolijker. Vogels, 

bijen en vlinders kunnen er wel bij varen.  Het zijn kleine maatregelen die helpen om 

“groen” in de stedelijke omgeving te brengen. 

 

Het uitgangspunt van het voorstel is daar waar inwoners dit wensen, met een 

eenvoudige meldingsplicht, geveltuintjes mogelijk te maken mits die aan de door de 

gemeenteraad gestelde voorwaarden voldoen. De promotie van geveltuintjes past binnen 

het strategisch meerjarenplan (SMJP).  Daartoe kan worden verwezen naar actie 2.3.1. 

“inzetten op ecologisch beheer en belevingswaarde verhogen”, actieplan AP2.3. “natuur 

en groen in de stad brengen”. 

 

De meldingsplicht kadert in een streven de administratieve last zo laag mogelijk te 

houden.  

 

Het voorgaande impliceert een wijziging van de APV waarbij: 

 

- in art. 29 het begrippenkader van het bijzonder deel wordt aangevuld; 



- in art. 50 van het algemeen deel een verwijzing naar de bijzondere bepaling ter 

zake, opgenomen in het bijzonder deel, wordt voorzien; 

- in het bijzonder deel in een nieuw art. 220bis de verordenende bepalingen inzake 

geveltuintjes worden opgenomen. 

 

Aangezien de aanvullingen en wijzigingen aan de APV, via art. 2 van deze algemene 

politieverordening, wat betreft de overtredingen ervan strafbaar zijn met een 

gemeentelijk administratieve geldboete – ook in hoofde van minderjarigen die de volle 

leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en ondanks het feit dat minderjarigen wellicht weinig 

of niet de bepalingen van art. 220bis zullen overtreden - dient het advies van de 

jeugdraad te worden ingewonnen bij toepassing van art. 4 par. 5 van de wet van 

24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

De jeugdraad heeft op 18.02.2015 gunstig advies uitgebracht  

 

De milieuraad heeft op 22.01.2015 eveneens gunstig advies verleend mits de breedte 

van de geveltuin bij een voetpadbreedte tot 1,70 m. aan te passen aan de breedte van 

een klassiek voetpadtegel (30 cm.). 

 

De gemeenteraad is bevoegd op grond van art. art. 43 par. 2, 2° GD en art. 119 

NGW.  Alle voorgaande wijzigingen hebben de handhaving van de openbare orde in 

de ruimste zin van het woord als voorwerp. 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale en reglementaire bepalingen: 

 

- de nieuwe gemeentewet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

de artikelen 119, 119bis, 133 en 135 par. 2 zoals thans van kracht; 

- de wet van 24.06.2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties; 

- de uitvoeringsbesluiten bij de aangehaalde wet van 24.06.2013; 

- het gemeentedecreet, inzonderheid en zonder zich daartoe te willen beperken, 

art. 43 par. 2, 2°, 186 en 187. 

 

Om deze redenen; 

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 

 

Na beraadslaging in openbare zitting; 

 

Met unanimiteit; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 1. “Strafbepalingen, 

bemiddeling en begrippenkader”, Titel 3. “Begrippenkader”, worden in art. 29  onder 

punt 29.1. vóór het begrip “woonwagenbewoners” volgende begrippen zoals hierna 

gedefinieerd toegevoegd: 

 

Beheerder van een geveltuin 

 

Hij die instaat voor de aanleg en het onderhoud van de geveltuin. 

 

Geveltuin 

 

Een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen een gevel bestaande uit 

een klimplant, lagere planten of bodembedekkers. 



 

Artikel 2: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 2. “Algemeen Deel”, Titel 

3. “Openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg en het openbaar domein”, 

Hoofdstuk 3. “Private ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg”, 

afdeling 1. “Algemene bepalingen” wordt art. 50 hervastgesteld als volgt: 

 

Elke privatieve ingebruikname van het openbaar domein en de openbare weg is 

verboden, tenzij schriftelijke en voorafgaande machtiging door de bevoegde overheid 

werd verleend. 

 

Van het beginsel van de schriftelijke en voorafgaande machtiging door de bevoegde 

overheid wordt afgeweken voor wat betreft de specifiek geregelde inname van openbaar 

domein voor de aanleg van een geveltuin. 

 

Er dient, behoudens door de vergunnende overheid te verlenen afwijking of specifieke 

bepaling – op het voetpad of de plaats bestemd voor voetgangersverkeer – altijd een 

vrije doorgang van minstens 1,5 m over te blijven. 

 

Artikel 3: 

 

In de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, Deel 3. “Bijzonder deel”, Titel 

3. “Openbare veiligheid en doorgang op de openbare weg en het openbaar domein”, 

wordt onder hoofdstuk 2. “Privatieve ingebruikname van de openbare weg en het 

openbaar domein door terrassen en andere voorwerpen”, onder een nieuwe afdeling 3 

“Geveltuintjes” een art. 220bis ingevoegd luidend als volgt: 

 

Afdeling 3. Geveltuintjes 

 

Art.220bis 

§1. Het is toegelaten een geveltuin aan te leggen mits naleving van volgende 

voorwaarden: 

 

a. Er wordt voorafgaand door de beheerder schriftelijk of via de website van de stad 

een melding gedaan van de intentie om een geveltuin aan te leggen met opgave van 

het adres (straatnaam en nummer) van de geveltuin.  De aanleg mag niet 

voorafgaand aan de melding gebeuren. 

b. Een geveltuin wordt gerealiseerd door het wegnemen van de voetpadtegels die tegen 

de huisgevel liggen. De weggenomen tegels dienen bewaard te worden, zodat bij het 

eventueel verdwijnen van de geveltuin het voetpad in zijn oorspronkelijke staat kan 

worden hersteld. Het is verboden muurtjes of afsluitingen rond het geveltuintje te 

plaatsen. 

c. De na te leven afmetingen zijn de volgende:  

o bij een voetpadbreedte tot 1,7 m: maximum een geveltuinbreedte van 0,3 m, en 

minimum een obstakelvrije voetpadbreedte van 1 m; 

o bij een voetpadbreedte groter dan 1,7 m: maximum een geveltuinbreedte van 

0,4 m, en minimum een obstakelvrije voetpadbreedte van 1,5 m. 

d. De geveltuin dient minimaal 30 cm verwijderd te blijven van de naburige eigendom, 

tenzij een schriftelijk akkoord om daarvan af te wijken kan worden voorgelegd.  

e. Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt worden.  

 

§2. De geveltuin kan ook worden gerealiseerd onder de vorm van een of meerdere 

bloembakken die op het voetpad worden geplaatst. De bloembakken moeten 

wegneembaar zijn.  Ze mogen niet breder zijn dan 30 cm, gemeten vanaf de gevel en 

niet hoger dan 40 cm gemeten vanaf het niveau van het voetpad. Het gebruikte 

materiaal mag geen scherpe randen vertonen.  



 

De punten a., c., d. en e. van paragraaf 1 zijn, in het geval bloembakken worden 

gebruikt voor de aanleg van de geveltuin, van overeenkomstige toepassing. 

 

§3. De beheerder dient bij de aanleg de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. 

Mogelijke schade aan leidingen en kabels valt ten laste van de beheerder. Bij de minste 

twijfel over de aanwezigheid van leidingen en kabels dient door degene die de geveltuin 

wil aanleggen informatie te worden ingewonnen bij de respectievelijke nutsbedrijven.  

 

Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en 

pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn. 

 

§4. De beheerder moet de geveltuin en de verharding errond zodanig onderhouden dat 

ze geen hinder of gevaar opleveren.  

Alle dood of levend materiaal in de geveltuin verwerkt, blijft eigendom van de beheerder, 

die er verder ook voor instaat. 

 

§5. De bevoegde stadsdiensten herstellen eventuele schade aan de openbare weg 

veroorzaakt door de geveltuin of de aanleg ervan op kosten van de beheerder. 

De beheerder verbindt er zich toe elke verzakking of andere beschadiging onmiddellijk te 

melden en zelf voorlopig de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. 

 

§6. De beheerder is burgerrechtelijk aansprakelijk voor alle ongevallen die voortspruiten 

uit de aanwezigheid van de geveltuin of het niet naleven van het reglement.  

De beheerder zal de door de bevoegde stadsdienst opgelegde herstellingswerken of 

aanpassingswerken, op eerste verzoek en onmiddellijk uitvoeren.  

De beheerder vrijwaart de stad tegen alle vorderingen die derden tegen haar instellen als 

gevolg van de aangelegde geveltuin.  

 

§ 7. De bevoegde stadsdienst of nutsoperator op het openbaar domein is gerechtigd de al 

dan niet tijdelijke verwijdering van materialen en planten te eisen ten behoeve van 

werkzaamheden. Het stadsbestuur betaalt daarvoor geen vergoeding aan de beheerder. 

Het stadsbestuur kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke verandering of 

beschadiging veroorzaakt aan de geveltuin. De bevoegde stadsdienst zal het plantvak 

van de geveltuin herstellen zonder vergoeding aan de beheerder. De beheerder zorgt 

indien nodig voor nieuwe beplanting.  

 

§ 8. De stad kan steeds, mits uitdrukkelijke motivering, een reglementair aangelegde 

geveltuin op haar openbaar domein weigeren of niet langer toelaten en de openbare weg 

in zijn oorspronkelijke toestand herstellen of laten herstellen. De stad betaalt daarvoor 

geen vergoeding aan de beheerder.  De verwijdering gebeurt zonder kosten voor de 

beheerder. 

 

Artikel 4: 

 

De overtreding van de bij deze beslissing in de algemene politieverordening ingevoegde, 

gewijzigde of hervastgestelde bepalingen is strafbaar overeenkomstig artikel 2 van de 

algemene politieverordening van de stad Harelbeke zoals oorspronkelijk vastgesteld op 

12.04.2010 en naderhand verschillende malen gewijzigd. 

 

Artikel 5:  

 

Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 

Gemeentedecreet. 

 

Artikel 6:  

 



De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen de 

oorspronkelijke tekst van de algemene politieverordening van de stad Harelbeke, 

hervastgesteld bij gemeenteraadsbesluit van 12.04.2010 en gewijzigd bij besluit van 

17.10.2011, 09.12.2013, 28.04.2014 en heden 20.04.2015 te coördineren met de tekst 

van deze wijzigingsbeslissing. 

 

Artikel 7: 

 

Een afschrift van onderhavige beslissing wordt toegestuurd aan de deputatie van de 

Provincieraad, de procureur des Konings, de afdelingsgriffier van de rechtbank van eerste 

aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, de afdelingsgriffier van de politierechtbank 

van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, aan de sanctionerend ambtenaren, de 

bemiddelingsambtenaar, de korpschef van de Politiezone GAVERS (Deerlijk en Harelbeke) 

en aan de voorzitter van het politiecollege. 

 

 

 

NAMENS DE GEMEENTERAAD 

 

Carlo Daelman Michaël Vannieuwenhuyze 

Secretaris Voorzitter 

 


