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OPENBARE ZITTING - PUNT 28 - SUBSIDIEREGLEMENT MET BETREKKING TOT HET VOORZIEN 

VAN GEVELBEGROENING – STRAATTEGELTUINTJES EN DE AANKOOP EN GEBRUIK VAN 

TRAAGGROEIENDE GRASMENGSELS 

------------------------------------------------------------------------------- 

DE RAAD: 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van. 31.03.2009 houdende het 

gemeentelijke reglement inzake gevelbegroening – straattegeltuintjes, waarin 

de vergunningsvoorwaarden werden vastgelegd; 

− Gelet op de contracttekst van de samenwerkingsovereenkomst milieu 2008-2013 

waarin een subsidiereglement voor gevelbegroening als mogelijke actie staat 

opgenomen; 

− Gelet op het gunstig advies van de gemeentelijke milieuraad d.d. 08 juli 2009 

omtrent het subsidiereglement voor gevelbegroening - straattegeltuintjes; 

− Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning 

en op de aanwending van sommige toelagen; 

− Overwegende dat de subsidie met betrekking tot het gebruik van traaggroeiend 

gras tot doel heeft de berg grasmaaisel te verminderen; dat door de aankoop 

van grasmengsels, die alleen traaggroeiende grassoorten bevat, flink wat 

maaibeurten worden bespaard en voordelig is vanuit afvalstandpunt; 

− Overwegende dat de subsidie met betrekking tot gevelbegroening -

straattegeltuintjes tot doel heeft het straatbeeld in de gemeente een groener 

en daarmee aantrekkelijker uiterlijk toe te bedelen; 

− Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 04.10.2005 houdende het 

subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en gebruik van traaggroeiende 

grasmengsels dat dient te worden opgeheven door huidig besluit; 

− Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 

BESLUIT: 

In openbare zitting 

Met algemene stemmen: 

Artikel 1: 

Hiernavermeld subsidiereglement met betrekking tot het voorzien van 

gevelbegroening – straattegeltuintjes en de aankoop en gebruik van 

traaggroeiende grasmengsels wordt goedgekeurd. 

Artikel 2: 



Het besluit van de gemeenteraad dd 04.10.2005 houdende het subsidiereglement 

met betrekking tot de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengels wordt 

opgeheven door huidig besluit. 

Artikel 3: - Definitie 

a) Traaggroeiend gras: traaggroeiend gras wordt hierbij aanzien als  
1. alle grasmengsels zonder Engels raaigras (Lolium Perenne) of rietzwenkgras 

(Festuca Arundinaceae) EN 

2. commerciële mengsels verkocht met de uitdrukkelijke vermelding 
“traaggroeiend” of gelijkaardig 

b) Straattegeltuintje: een door de eigenaar van een woning of door een huurder, 
mits toestemming van de eigenaar, beplant gedeelte van het voetpad langsheen 

de gevel van zijn pand, na het uitbreken van de verharding 

c) Gevelbegroening: de begroening van verticale oppervlakken, wortelend in de 
bodem 

Artikel 4: - Toekenningvoorwaarden: 

§ 1 De premie wordt toegekend voor gebruik van traaggroeiend gras bij de 

aankoop en gebruik van graszaadmengsels voor aanleg van gazon binnen het 

grondgebied van de gemeente Zelzate en na indienen van het 

“aanvraagformulier subsidie traaggroeiend gras”. 

§ 2 Een premie wordt toegekend voor het voorzien van gevelbegroening binnen het 

grondgebied van de gemeente Zelzate bij de aankoop van plantmateriaal en na 

indienen van het “aanvraagformulier inzake gevelbegroening – 

straatgeveltuintjes” en het voldoen aan de vergunningsvoorwaarden hieraan 

verbonden en na indienen van het “aanvraagformulier subsidie 

gevelbegroening – straattegeltuintjes”. 

Artikel 5: - Premiebedrag 

§ 1 de subsidie wordt uitgekeerd tot uitputting van de kredieten 

§ 2 de gemeentelijke premie bedraagt 50 % van de aankoop van het graszaad, met 

een maximum van 80 € per subsidiedossier 

§ 3 de gemeentelijke subsidie bedraagt 50 % van de aankoop van het 

plantmateriaal ten behoeve van het voorzien van gevelbegroening - 

straattegeltuintje, met een maximum van 80 € per subsidiedossier 

Artikel 6: - Aanvraag van de premie 

§ 1 aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels: 

Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht 

genomen te worden: 

- enkel aankopen van traaggroeiend gras na het inwerking treden van dit 

reglement komen in aanmerking. 

- de subsidieaanvraag dient te gebeuren via het officieel aanvraagformulier 

van de gemeente Zelzate 

- het subsidie aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van volgende 

bewijsstukken: 

1. factuur of gedetailleerd kassaticket 

2. (deel van de) verpakking met samenstelling van het grasmengsel of 

label “traaggroeiend”. 

§ 2 aankoop van plantmateriaal ten behoeve van het voorzien van gevelbegroening 

en straattegeltuintjes 

Teneinde een gemeentelijke premie te bekomen dient volgende procedure in acht 

genomen te worden: 

- enkel aankopen van plantmateriaal na het inwerking treden van dit 

reglement komen in aanmerking. 

- voorafgaandelijk aan de subsidieaanvraag dient de toelatingsaanvraag te 

gebeuren via het officieel aanvraagformulier van de gemeente Zelzate 

inzake gevelbegroening – straattegeltuintjes. 

- de subsidieaanvraag dient te gebeuren via het officieel aanvraagformulier 

van de gemeente Zelzate. 



- het subsidie aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van de factuur of 

het gedetailleerd kassaticket. 

Artikel 7: - Controle en opvolging 

§ 1 Vooraleer over te gaan tot de toekenning van de premie zal de gemeente er 

zich van vergewissen dat aan de toekenningsvoorwaarden is voldaan. 

Subsidieaanvragen die niet beantwoorden aan de bepalingen van het reglement 

worden geweigerd. 

§ 2 Indien achteraf zou blijken dat het graszaad niet op de opgegeven locatie 

werd gebruikt binnen het jaar na de subsidieaanvraag, geeft dit aanleiding 

tot het terugvorderen van het totale subsidiebedrag. 

§ 3 Alvorens over te gaan tot de toekenning van de premie voor het voorzien van 

gevelbegroening - straattegeltuintjes zal de gemeentelijke dienst 

controleren of de inrichting overeenstemt met de bepalingen vastgelegd in 

het gemeentelijk reglement inzake gevelbegroening – straattegeltuintjes. 

Artikel 8: - Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt inwerking vanaf 1 oktober 2009. 

Artikel 9: - Toekenning van de premie 

§ 1 elk van beide premies wordt slechts éénmaal per adres toegekend 

§ 2 Het College van Burgemeester en Schepenen wordt belast met de uitvoering 

van het besluit, alsook met de uiteindelijke toekenning van de toelagen 

volgens de vooropgestelde criteria. 

 

Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op 

24 september 2009. 

NAMENS DE GEMEENTERAAD: 

In opdracht: 

(get.) WILLY DE MEYER (get.) PATRICIA DE MEYER 

Gemeentesecretaris Voorzitter 

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL: 

Zelzate, datum invullen 

In opdracht: 

Willy De Meyer Freddy De Vilder 

Gemeentesecretaris Burgemeester 

 



 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

GEMEENTE ZELZATE 

 
 

Aanvraagformulier subsidie traaggroeiend graszaad 

Naam aanvrager: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Rekeningnummer: 

Bevestigt hierbij zaad van traaggroeiend gras te hebben aangekocht voor gebruik 

op volgende locatie: 

Adres: 

Voorziene oppervlakte grasveld: 

Voorziene datum van inzaaiing: 

Het graszaad werd aangekocht in volgende handelszaak: 

Naam: 

Adres: 

Of via volgende tuinaannemer: 

Naam : 

Adres: 

 

 

In het totaal werden …..…..…kg graszaad voor een totaal bedrag van ……..… € 

aangekocht. 

De aanvraag is enkel geldig indien ze vergezeld wordt van een factuur of 

gedetailleerd kassaticket en het deel van de verpakking waaruit de 

samenstelling van het gazonmengsel blijkt. 

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de bepaling van het gemeentelijk 

subsidiebesluit en neemt kennis van het gegeven dat niet gebruik van het 

graszaad op de opgegeven locatie binnen het jaar na de subsidieaanvraag 

aanleiding geeft tot het terugvorderen van de subsidie. 

Datum: 

Handtekening: 



PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

GEMEENTE ZELZATE 

 
 

Aanvraagformulier subsidie gevelbegroening - straattegeltuintjes 

Naam aanvrager: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Rekeningnummer: 

Bevestigt hierbij plantmateriaal voor de aanleg van een straattegeltuintje te 

hebben aangekocht voor gebruik op volgende locatie: 

Adres: 

Voorziene datum van aanplant: 

Het plantmateriaal werd aangekocht in volgende handelszaak: 

Naam: 

Adres: 

Of via volgende tuinaannemer: 

Naam : 

Adres: 

 

 

In het totaal werden …..…..…planten voor een totaal bedrag van ……..… € 

aangekocht. 

De aanvraag is enkel geldig indien ze vergezeld wordt van een factuur of 

gedetailleerd kassaticket. 

Ondergetekende verklaart akkoord te zijn met de bepaling van het gemeentelijk 

subsidiebesluit en neemt kennis van het gegeven dat het niet overeenstemmen van 

de inrichting met de bepalingen, vastgelegd in het gemeentelijk reglement 

inzake gevelbegroening – straattegeltuintjes, aanleiding geeft tot het niet 

toekennen van de subsidie. 

Datum: 

Handtekening: 

 


