De gemeenteraad
Besluit

2022_GR_00039 Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met
Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring
Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 24 januari 2022
Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Elke Decruynaere, schepen; mevrouw Astrid De
Bruycker, schepen; de heer Sami Souguir, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen; mevrouw Hafsa
El-Bazioui, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; de heer Johan Deckmyn; mevrouw
Karin Temmerman; mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Annelies Storms; mevrouw
Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne Schiettekatte; mevrouw Stephanie
D'Hose; de heer Veli Yüksel; de heer Sven Taeldeman, schepen; de heer Jef Van Pee;
mevrouw Sandra Van Renterghem; de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Carl De
Decker; mevrouw Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya;
mevrouw Karla Persyn; mevrouw Evita Willaert; mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de
heer Bert Misplon; mevrouw Tine De Moor; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris
Vandenbroucke; de heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Yeliz Güner; mevrouw
Patricia De Beule; de heer Mattias De Vuyst; de heer Yüksel Kalaz; de heer Stijn De Roo;
mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw Adeline
Blancquaert; mevrouw Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; de heer Nicolas
Vanden Eynden; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els Roegiers; de heer Jeroen Van
Lysebettens
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; de heer Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur
Bevoegd: Tine Heyse
Betrokken: Filip Watteeuw, Astrid De Bruycker

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
De beslissing wordt genomen op grond van:
 Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering

De Dienst Milieu en Klimaat kreeg middelen toegekend in het kader van het lokaal energie en
klimaatpact om een werking rond de aanleg van geveltuinen en de ontharding van tuinen in
bestaande straten uit te werken. De doelstelling is zoveel mogelijk nieuwe geveltuinen en
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ontharding realiseren bij burgers. Hierbij wordt ingegaan op vragen van burgers die geveltuinen
willen aanleggen en collectief de handen uit de mouwen willen steken om op eigen terrein te
ontharden en te vergroenen.
De werking wordt opgedeeld in twee parallelle projecten
 Het project ‘Planten met Buren’ is gebaseerd op een collectieve aanpak waar een vraag
ontstaat van verschillende buren om meer groen te realiseren in hun straat. We gaan
aan de slag in die straten waar een integrale heraanleg niet ingepland is en we
ondersteunen en inspireren de mensen om zelf aan de slag te gaan in bijvoorbeeld de
voortuin en/of op niveau van de gevel. Het voordeel van deze aanpak is dat we aan de
slag gaan met inwoners die enthousiast zijn en waar het draagvlak voor groen groot is.
We trachten nuttig gebruik te maken van de dynamiek die er leeft rond het thema
vergoenen en ontharden en faciliteren daar waar nodig zodat Gentenaars direct aan de
slag gaan en onmiddellijk kunnen bijdragen aan de creatie van een leefbare en
klimaatrobuuste stad. Op die manier creëren we voorbeeldstraten die afstralen op de
buurt en op hun beurt andere straten kunnen enthousiasmeren om ook te vergroenen
en te ontharden.
 Het project ‘Geveltuinbrigade’ ondersteunt individuele vragen om een geveltuin aan te
leggen sinds 2018. Tijdens het Burgerbudget 2018-2019 legde de Geveltuinbrigade meer
dan 500 geveltuinen aan. De werking werd door de Groendienst en de Dienst Wegen,
Bruggen en Waterlopen via een subsidieovereenkomst in 2020-2021 verder gezet. In
deze periode werden meer dan 700 geveltuinen aangelegd. Momenteel staan er meer
dan 500 mensen op de wachtlijst voor een geveltuin. Deze dienstverlening blijkt snel en
accuraat te werken, heeft een merk en heeft een werkwijze opgebouwd zonder veel
actieve promotie. Het succes zit hem in de integrale ontzorging die de Geveltuinbrigade
aanbiedt. In functie van de klimaatdoelstellingen is het cruciaal om deze dienstverlening
ook na 2021 aan te bieden.
Concreet wordt voorgesteld om een nieuwe subsidieovereenkomst goed te keuren met vzw
Gents MilieuFront (GMF), met maatschappelijke zetel op het adres Dampoortstraat 81 te 9000
Gent. Het GMF neemt een werking op in functie van de doelstellingen van de Dienst Milieu en
Klimaat, vanuit een specifiek maatschappelijk belang en om het gedrag van de bevolking in een
gewenste richting te duwen. Concreet zal het GMF bijdragen tot een meer klimaatrobuuste
stad, door het informeren, overtuigen, sensibiliseren en het wegnemen van barrières om
gedragsverandering te bekomen omtrent ontharding en vergroening.
De samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar, van 31 januari 2022 tot en met
31 december 2023, en omvat de uitvoering van bovengenoemde projecten:
1. Geveltuinbrigade: aanleg van geveltuinen
2. Planten met Buren: De dienstverlening houdt in dat we een infosessie organiseren waarbij de
regelgeving, voordelen van meer groen (klimaatadaptatie en sociale cohesie), praktische aanleg
en keuze van planten aan bod komt.it is het ondersteunen van buren die samen hun voorgevels,
voortuinen en straat willen vergroenen. Onder buren wordt verstaan: woonachtig op een
verschillend adres in dezelfde straat, een aangrenzende straat of in straten die binnen een straal
van 500 m liggen. Planten met Buren is gebaseerd op een collectieve aanpak waarbij we
tegemoet komen aan de vraag van minstens zes buren om meer groen te realiseren.

Financiële informatie

Visum van de financieel directeur:
Status visum: Visum verleend
Visum verleend op: 23/12/21
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Vastleggingnummer(s): 5621501298
Voorgestelde uitgaven: € 175.000,00
Gebudgetteerd: Ja
Na goedkeuring BO22 en oplaad, wijzigen van sub.code naar ABB-LEKP-2021

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
2024
Totaal

Dienst Milieu en Klimaat
354950000
E subs.
ABB-LEKP-2021
72.000
93.500
9.500
175.000

Verwachte ontvangsten: € 175.000,00
Gebudgetteerd: Ja
middelen uit het lokaal energie en klimaatpact

Dienst*
Budgetplaats
Categorie*
Subsidiecode
2022
2023
2024
Totaal

Dienst Milieu en Klimaat
35495000
E subs.
ABB-LEKP-2021
72.000
93.500
9.500
175.000

Bijgevoegde bijlage(n):



subsidieovereenkomst.pdf
subsidieovereenkomst.docx

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
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49 stem(men) voor: Zeneb Bensafia; Adeline Blancquaert; Mieke Bouve; Sofie Bracke;
Cengiz Cetinkaya; Rudy Coddens; Stephanie D'Hose; Patricia De Beule; Gabi De Boever;
Astrid De Bruycker; Mathias De Clercq; Carl De Decker; Tine De Moor; Stijn De Roo;
Mattias De Vuyst; Anita De Winter; Johan Deckmyn; Elke Decruynaere; Karlijn Deene;
Hafsa El-Bazioui; Yeliz Güner; Alana Herman; Isabelle Heyndrickx; Tine Heyse; Yüksel
Kalaz; Mehmet Sadik Karanfil; Bert Misplon; Manuel Mugica Gonzalez; Christophe
Peeters; Karla Persyn; Caroline Persyn; Els Roegiers; Ronny Rysermans; Anne
Schiettekatte; Sami Souguir; Annelies Storms; Sven Taeldeman; Karin Temmerman;
Christiaan Van Bignoot; Anneleen Van Bossuyt; Bram Van Braeckevelt; Jeroen Van
Lysebettens; Jef Van Pee; Nicolas Vanden Eynden; Joris Vandenbroucke; Filip Watteeuw;
Sonja Welvaert; Evita Willaert; Veli Yüksel
0 stem(men) tegen:
1 onthouding(en): Sandra Van Renterghem

Artikel 1:
Keurt goed de subsidieovereenkomst met vzw Gents MilieuFront, Dampoortstraat 81 te 9000
Gent, voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023,
zoals gevoegd in bijlage.
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