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GEMEENTERAAD
Zitting van 26 augustus 2016
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Freddy Willockx, raadslid-voorzitter (sp.a); de heer Lieven Dehandschutter, 
burgemeester (N-VA); mevrouw Christel Geerts, schepen (sp.a); de heer Peter Buysrogge, 
schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, schepen (Groen); mevrouw Annemie Charlier, schepen 
(N-VA); de heer Gaspard Van Peteghem, schepen (sp.a); mevrouw Marijke Henne, schepen (N-
VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer 
Mike Nachtegael, schepen (sp.a); de heer Patric Gorrebeeck, raadslid (CD&V); de heer Marc 
Heynderickx, raadslid (CD&V); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Frans Wymeersch, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der Coelden, raadslid (sp.a); de heer Roland 
Pannecoucke, raadslid (Vlaams Belang); de heer Piet De Cock, raadslid (Vlaams Belang); de heer 
Ronny Suy, raadslid (Open Vld); mevrouw Lieve Van Daele, raadslid (CD&V); mevrouw Ine 
Somers, raadslid (Open Vld); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Bart Merckx, raadslid (N-VA); de heer Bart Foubert, raadslid (Groen); 
mevrouw Anita Dhollander, raadslid (CD&V); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); de heer 
Hasan Bilici, raadslid (sp.a); mevrouw Monique Van Hecke, raadslid (CD&V); de heer Maxime 
Callaert, raadslid (N-VA); de heer Bart De Bruyne, raadslid (Groen); mevrouw Femke Pieters, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Marcel Van Looy, raadslid (N-VA); de heer Luk Huys, raadslid 
(N-VA); de heer Filip Baeyens, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de 
heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); mevrouw Mia Mortier, raadslid (SOS 2012); de heer 
Filip Herman, raadslid (N-VA); de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; de heer Ronan Rotthier, 
adjunct-staddsecretaris

Afwezig:
de heer Ali Alci, raadslid (sp.a); de heer Ali Salhi, raadslid (SOS 2012)

25 2016_GR_00101   - Patrimonium: openbaar domein: reglement betreffende de 
aanleg van een tegeltuintje: nieuwe vaststelling  -  

Behandelende cluster - dienst
Omgeving - Patrimonium/landbouw

Bondige toelichting
In zitting van 22 juni 2012 heeft de gemeenteraad het reglement betreffende de aanleg van een 
tegeltuintje op het grondgebied Sint-Niklaas vastgesteld. Om de administratieve last voor de 
aanvraag van een tegeltuintje te verminderen, zal overgestapt worden naar een 
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meldingsprocedure via de website van de stad.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het reglement opnieuw vast te stellen.

Juridische grond
Artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Argumentatie
Tegeltuintjes kunnen de stad verder vergroenen, ook op plaatsen waar minder ruimte is voor 
groen in het openbaar domein.
Gezien de grote administratieve last voor de aanvraag van een tegeltuintje, dit zowel voor de 
aanvrager als voor het stadsbestuur, wordt overgestapt naar een meldingsprocedure via de 
website. Met de vereenvoudiging van de procedure wordt een toename van het aantal 
aanvragen verwacht. Het is aangewezen het huidig reglement betreffende de aanleg van een 
tegeltuintje, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2012, op te heffen en een 
nieuw reglement vast te stellen.
De nieuwe meldingsprocedure via de website zal ingaan vanaf 1 oktober 2016. Het huidig 
reglement wordt vanaf dan opgeheven.
In het nieuw reglement is een artikel opgenomen over het doel van het reglement en de nieuwe 
meldingsprocedure. Er is nu sprake van melding in plaats van vergunning en de lay-out werd 
aangepast.

Adviezen
Milieu (MIL): Gunstig advies.
Er wordt een promotiecampagne gekoppeld aan de vereenvoudiging van de procedure. In 
andere gemeenten (o.a. Gent) leidde deze werkwijze alvast tot een grote toename van het 
aantal tegeltuintjes en een verfraaiing van het straatbeeld.

Openbare werken (OPW): Gunstig advies.
Gunstig.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met algemene stemmen (39)

Artikel 1
het reglement betreffende de aanleg van een tegeltuintje op het grondgebied Sint-Niklaas 
opnieuw vast te stellen.
Een exemplaar van dit reglement wordt als bijlage aan de notulen van deze zitting gehecht.
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Bijlagen
Reglement aanleg tegeltuintje.pdf

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Johan Verhulst
algemeen directeur

Freddy Willockx
voorzitter gemeenteraad

 


