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GEVELBEPLANTING 
 

AANVRAAGFORMULIER 
 
Het formulier moet naar het volgende adres opgestuurd worden : 
 

GEMEENTE JETTE 
Het College van Burgemeester en Schepenen 

Ter attentie van de Dienst Duurzame Ontwikkeling-Leefmilieu 
Wemmelse Steenweg  100, 1090 JETTE 

T 02 422 31 12 
ddo@jette.irisnet.be 

 

1) GEGEVENS BETREFFENDE DE AANVRAGER (in hoofdletters) 
 

Naam, Voornaam of sociale benaming: ............................................................................................. 

Adres : ................................................................................................................................................. 

Telefoon : ............................................................................................................................................. 

Email : ..................................................................................................................................................... 

Voor mede-eigendommen, de toestemming van de mede-eigenaars bijvoegen of onderhavig 
document laten ondertekenen door alle mede-eigenaars.  
 

2) GEGEVENS BETREFFENDE DE AANVRAAG 
 

Breedte voetpad: ................................................................................................................................ 

Soort plant die geplaatst wordt : ………………………………………………………………………………………………………. 

Precieze plaats waar de plant moet worden aangebracht (voeg een foto of tekening toe) : 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3) VOORWAARDEN 
 

De aanvrager verbindt zich ertoe om : 
- een vrije doorgang te laten op het voetpad van minimum 1m20 breedte; 

- geen giftige planten of planten met dorens te plaatsen; 

- de gevelplant goed te verzorgen en het bevuilen van het voetpad te vermijden; 

- de plant te onderhouden om te voorkomen dat deze zich ontwikkelt op de gevels van de 

aanpalende gebouwen; 

- de nodige voorzorgen te nemen om ondergrondse leidingen (water, gas, elektriciteit, …) niet 

te beschadigen, om geen verzakkingen van het voetpad of waterinsijpeling te veroorzaken, 

noch in het betreffende gebouw noch bij de buren; 

mailto:ddo@jette.irisnet.be


KLIMPLANT  GEMEENTE JETTE 

DIENST DUURZAME ONTWIKKELING-LEEFMILIE  Pagina 2 

 

De Gemeente levert een bloembak in beton in halve maanvorm (zie model hieronder ter informatie). 
De Dienst Openbare Ruimte zal de bak vastzetten volgens de regels van de kunst.  
 

 
 
 
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van toestemming voor 
het plaatsen van gevelbeplanting.  
 
Jette, ........................... 
 
Handtekening van de aanvrager : 

 
 
 
Respect van privéleven : overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven , zijn de 
gegevens die u ons doorgeeft door dit formulier in te vullen enkel bestemd voor het opvolgen van uw dossier. U kunt steeds toegang krijgen 

tot uw gegevens of ze laten aanpassen door een aanvraag te richten tot de dienst waaraan u dit formulier overhandigt  

 


