UITTREKSEL
GEMEENTERAAD
28.2.2022

Aanwezig:

Afwezig:
Verontschuldigd:

Hilde Baele
voorzitter;
Yves Deswaene
burgemeester;
Sandro Di Nunzio, Tom De Grauwe, Marie-Claire Van Nieuwenhuyse,
Fréderic Droesbeke, Frederik Van den Berghe, Patrick Maes
schepenen;
Janine Stadeus, Jean-Pierre Raman, Daniël De Knijf, Rita De Vylder,
Steven Schoonjans, Dirk Van Nieuwerburgh, Danny Den Hert, Elise Neyt,
Peter De Grauwe, Ivan Lybaert, Steve Van der Vennet,
Wouter Van den Broecke, Danny Taghon, Hilde Van Laere, Vanja De Clercq,
Anne-Marie Vanhee, Geert, Frans Mallems, Thierry Van Hecke
raadsleden;
Marianne Morant
algemeen directeur
Florian Vermeersch

raadslid

Openbare zitting
MILIEU - DUURZAAM BELEID
17. Subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen. Vaststelling
Juridische grond
 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
 Gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2019 (7e punt) betreffende subsidiereglement voor het
ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen
 Gemeenteraadsbesluit van 30 maart 2015 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 20% tegen 2020
 Gemeenteraadsbesluit van 27 april 2020 (4e punt) betreffende de ondertekening van het nieuwe
Burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors), waarbij een CO2-reductie nagestreefd wordt
van 40% tegen 2030 en CO2-neutraliteit tegen 2050
 Gemeenteraadsbesluit van 30 augustus 2021 (2e punt) betreffende de ondertekening van het
Lokaal Energie- en Klimaatpact
 Gemeenteraadsbesluit van 20 december 2021 (3e punt) betreffende tijdelijk opheffen van de
subsidiereglementen in aanloop naar de herziening van de subsidiereglementen
Feiten, context en motivering
 Uit een interne evaluatie blijkt dat het huidige subsidiereglement weinig wordt benut. Een
mogelijke oorzaak hiervan is dat het subsidiebedrag te laag is
 Naast de voortuin ligt ook bij opritten een groot potentieel om te ontharden
 Ontharding is één van de doelstellingen van het klimaatpact en het klimaatadaptatieplan. Door
verharding in te ruilen voor groen zorgen we ervoor dat:
 bij overvloedige neerslag het water de mogelijkheid heeft om in de bodem te sijpelen
 de kans op hittestress afneemt, want planten hebben een koelend effect vanwege de
schaduw die ze creëren en de evapotranspiratie






de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente verlaagt
de biodiversiteit verhoogt
het uitzicht van straten esthetischer wordt
het geluid van verkeer gedempt wordt

Inspraak, advies en bijlagen
 Het gunstig advies van de gemeentelijke milieuadviesraad van 13 januari 2022
Financieel kader
 In het exploitatiebudget 2022, BI 039000, AR 6491001, wordt een bedrag van 94.000,00 euro
voorzien voor het verlenen van alle gemeentelijke subsidies voor milieu gerelateerde
investeringen en maatregelen.
Stemming: Met eenparigheid van stemmen
Besluit
Artikel 1

Definities.
 Voortuin: private strook tussen de rooilijn en de voorgevel van de woning of zoals
bepaald in de van toepassing zijnde verkavelingsvergunning.
 Oprit: het gedeelte van een privaat woonperceel bedoeld voor het parkeren of stallen
van een voertuig, of voor het bereiken van de bij het huis behorende autobergplaats
(garage, carport,…)
 Verharding:
- Gesloten verharding: een oppervlakte bestaand uit niet-waterdoorlatende materialen
zoals niet-waterdoorlatende betonstraatstenen, tegels, asfalt, (gepolierd) beton,
gefundeerd kunstgras, gebonden steenslagen,…
- Open verharding: een oppervlakte bestaand uit waterdoorlatende materialen zoals
kiezel, keien, grastegels, waterdoorlatende betonstraatstenen,…
- Beplanting: wintervaste planten, hagen, struiken, bomen.

Artikel 2

Subsidiebedrag.
- Binnen de kredieten van het uitvoerbare budget wordt een subsidie verleend voor het
ontharden en vergroenen van particuliere voortuinen en opritten.
- Gazon ter vervanging van een verharding: 10,00 euro/m².
- Beplanting ter vervanging van een verharding: 15,00 euro/m².
- De subsidie bedraagt maximum 750,00 euro.

Artikel 3

Algemene voorwaarden.
- De subsidie kan enkel aangevraagd worden door particulieren en voor particuliere
woningen.
- Per adres kan slechts één aanvraag ingediend worden.
- De opgebroken (open) verharding wordt vervangen door gazon, wintervaste planten,
hagen, struiken en/of bomen. De aanplant van éénjarige beplantingen komt niet in
aanmerking voor subsidie.
- De aanvrager dient de nieuwe aanplant minimaal gedurende 10 jaar in stand te houden.
Afgestorven planten dienen vervangen te worden.
- Er wordt minimum 5 m² (open) verharding opgebroken.

- De opgebroken verharding mag niet gecompenseerd worden elders op het perceel.
Binnen een periode van 10 jaar mag ook geen bijkomende verharding aangelegd worden
op het perceel. Indien dit toch wordt vastgesteld dan dient de subsidie terugbetaald te
worden, in verhouding tot het aantal m² bijkomende verharding die gerealiseerd werd.
- Het verwijderen van anti-worteldoek, boomschors, e.d. materialen komt niet in
aanmerking voor subsidie.
Artikel 4

Subsidieaanvragen.
De aanvraag gebeurt vóór de aanvang van de werken.
De aanvraag gebeurt door middel van het online aanvraagformulier dat beschikbaar is via
de website van de gemeente. Bij de aanvraag worden de gevraagde bijlages toegevoegd
(foto’s bestaande toestand, plan/schets met aanduiding woning en te ontharden zones).
De subsidie wordt pas uitbetaald na ontvangst van enkele foto’s waarop de volledig
uitgevoerde werken (nieuwe aanplant en/of gazon) duidelijk zichtbaar zijn. Deze worden
uiterlijk 1 jaar na het indienen van de aanvraag opgestuurd naar milieu@lochristi.be met
vermelding van naam en adres.

Artikel 5

Controle.
Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd alle onderzoeken in te stellen
of te laten instellen om controle uit te oefenen op de naleving van de voorwaarden van
dit reglement. Het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens of het niet naleven
van de voorwaarden van dit reglement kan aanleiding geven tot terugvordering van de
subsidie.
De aanvrager geeft de toelating aan een bevoegd gemeentelijk ambtenaar om de
toepassing van dit reglement ter plaatse te controleren, teneinde de subsidieaanvraag te
kunnen controleren.

Artikel 6

Slotbepalingen.
De subsidie loopt tot uitputting van de kredieten of tot de opheffing van het
subsidiereglement. In geval de voorziene budgetten opgebruikt zijn, behoudt het
gemeentebestuur zich het recht om af te zien van de betoelaging
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2022.

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan:
 de financiële dienst
 adviseur van het gemeentelijk energieloket
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