
Reglement VERGROEN en BEBLOEM Kortrijk 
 

De stad Kortrijk stelt binnen de perken van de daartoe beschikbare budgetten, premies ter 

beschikking voor de ondersteuning van duurzame acties die de stad groener en fleuriger maken. 
 

Artikel 1: Doel van de premies 
 

De stad ondersteunt Kortrijkse inwoners en verenigingen die acties ondernemen om de stad, 

buurten, wijken of straten groener en bloemrijker te maken op een ecologische en duurzame 
manier. 

 
Voorbeelden van dergelijke acties zijn: bebloemen van gevels, opkuis en beplanting van 

restgronden en vuile hoeken, adoptie van wijkgroen, … Vernieuwende initiatieven worden 

toegejuicht. 
 

Artikel 2: Voorwaarden 
 

2.1: Premie Vergroen en Bebloem 
 

Acties komen in aanmerking voor de subsidie als ze: 

1. de buurt groener en fleuriger maken 
2. buurt- of wijkversterkend zijn en de inwoners betrekken 

3. duurzaam zijn: biodiversiteit bevorderen, gebruik van gifstoffen beperken, afval 
vermijden, recyclage bevorderen, milieuverantwoorde materialen gebruiken, ... 

 

De premie kan alleen toegekend worden voor acties op grondgebied Kortrijk. De subsidie kan 
aangevraagd worden door een groep van Kortrijkse inwoners of verenigingen, al dan niet tijdelijk. 

 
2.2: Premie voor de aanleg van een individuele straatgeveltuin 

Inwoners van Kortrijk kunnen op individuele basis een premie aanvragen voor het aanleggen van een 

geveltuin.  

Voorwaarden: 

 Het betreft het aanplanten van een (klim)plant die groeit in een plantgat, waarbij het plantgat 

gemaakt is in het voetpad op openbaar domein.   

 De premie kan toegekend worden aan de particuliere eigenaar of aan de huurder/bewoner 

van het gebouw waarvoor de straatgeveltuin wordt aangebracht mits schriftelijk akkoord van 

de hiervoor vermelde eigenaar. 
 De premie moet worden aangevraagd door de hiervoor vermelde eigenaar of 

huurder/bewoner bij het aanmelden van de geveltuin, via de website van de stad Kortrijk. 

 De geveltuin moet voldoen aan de bepalingen in het reglement betreffende de aanleg van 

geveltuintjes.  
 De aanvrager verbindt er zich toe het geveltuintje goed te onderhouden en minstens vijf jaar 

in stand te houden.  

 Per adres kan slechts één premie worden toegekend. 

 

 
Artikel 3: het bedrag van de premie 

 
3.1: Het ingediend project wordt door een beoordelingscommissie (afvaardiging directie 

Leefmilieuprojecten, aangevuld met een externe uit het werkgebied) getoetst aan de 
volgende criteria: 

 

1. de schaalgrootte (straat-, buurt-, wijkniveau,…) 
2. aantal betrokkenen bij de actie (aantal deelnemers) 



3. ecologisch effect van de actie (impact op de stedelijke biodiversiteit, …) 

4. maatschappelijke waarde (betrokkenheid van actoren) 

5. vernieuwend en origineel karakter van de actie 
6. de duurtijd (hoe lang duurt de actie) 

7. periodiciteit van de actie (herhalen van de actie in de toekomst) 
 

Indien het project wordt weerhouden, wordt het ingedeeld in één van de vijf subsidiecategorieën 

(A tot E) en ontvangt het een corresponderend bedrag: 
 

A: €100 B: €250 C: €500 D:€ 1000 E: €2500 
 

Het bedrag kan nooit meer bedragen dan de gemaakte kosten. Het college van burgemeester en 
schepenen bepaalt, op voorstel van de beoordelingscommissie, het uit te betalen bedrag. 

 

3.2: Het subsidiebedrag voor de aanleg van een individuele straatgeveltuin 

Na melding van de aanleg van een geveltuin en aanvraag van een premie via het daartoe bestemde 

formulier op de website van de stad Kortrijk, wordt de aanvraag getoetst aan de volgende criteria: 

a. Toetsing van het bestaan van de geveltuin: een foto van de gevel met aangelegde geveltuin, 

facturen en/of betalingsbewijzen van plantgoed en/of bevestigingmateriaal.  

b. Conformiteit aan de voorwaarden uit het reglement betreffende de aanleg van geveltuintjes 

(gemeenteraadszitting van 11 juni 2018). 

Indien de aanvraag wordt weerhouden, ontvangt de indiener het volgende forfaitaire bedrag: €25 

 
Artikel 4: aanvraagmodaliteiten en timing 

 
4.1: Subsidie Vergroen en Bebloem 

 

1 actievoorstel indienen onbepaald 

2 Beoordeling tweemaandelijkse beoordelingsvergadering 

3 bekendmaking van beslissing aan indiener binnen de maand na de 

beoordelingsvergadering 

4 uitbetaling voorschot (max. 50 % (indien 
aangevraagd) 

 

binnen de maand na bekendmaking 
 

5 indienen bewijsstukken na uitvoeren 
groenactie (o.a. verslag, foto's, facturen of 

kostenbewijzen) 

tot 2 maand na de actie 
 

6 uitbetalen saldo 2 maand na indienen van bewijsstukken 

 

De aanvraag kan gebeuren door het indienen van een aanvraagformulier. 
 

 

 
 

4.2: Premie straatgeveltuin 

a. Indien de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de forfaitaire premie integraal 

uitbetaald aan de begunstigde.  

b. De uitbetaling van de weerhouden premies zal plaatsvinden per kwartaal, na goedkeuring 

door het College van Burgemeester en Schepenen. 

c. Het niet naleven van de voorwaarden en/of verschaffen van onjuiste of onvolledige gegevens 

kan leiden tot de terugvordering van de uitbetaalde toelage. 

 



 

 

Artikel 5: Verenigbaarheid met andere subsidies 
De premie Vergroen en Bebloem is verenigbaar met andere subsidies, tenzij de 

beoordelingscommissie (afvaardiging 
directie Ruimte, aangevuld met een extern en onafhankelijk persoon uit het 

werkgebied) hier anders over beslist. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de premie voor geveltuintjes. 
 

Artikel 6: Inwerkingtreding 
De premie voor het aanleggen van een geveltuin gaat in voege op 1 juli 2018 en loopt af op 31 

december 2019. 
 


