
 

  

 

 

 

 

Voortaan kan dit dankzij het nieuwe gemeentelijke 'vergroeningsreglement' dat op 23/02/16 

werd goedgekeurd door de Gemeenteraad (zie bijlage). Hiermee nodigt de Gemeente u uit zich 

aan te sluiten bij de burgerdynamiek die de natuur haar stek in Vorst wenst terug te geven - een 

dynamiek die al jaren gesteund wordt door de Schepen van Leefmilieu, Jean-Claude Englebert. 

Concreet heeft u drie mogelijkheden: 

- een klimplant laten groeien op uw gevel (zie lijst met toegelaten planten); 

- een bloemen- of groentebak voor uw huis plaatsen; 

- een boomspiegel adopteren om die naar uw smaak in te richten. 

Beplanten vergt onderhoud en tijd. Het reglement voorziet dan ook dat iedere aanvrager zich er 

voor een periode van minstens drie jaar toe verbindt om zich met de planten bezig te houden 

zonder gebruik te maken van pesticiden of kunstmest en om te vermijden dat de installatie voor 

overlast zorgt (afval, belemmering van de vrije doorgang, ...). Indien het nodig blijkt een 

stoeptegel te verwijderen, zal dit gebeuren door de gemeentediensten. 

Indien u geïnteresseerd bent, volstaat het om het hierbijgevoegde formulier in te vullen, te 

ondertekenen en op te sturen naar de Dienst Leefmilieu van de Gemeente Vorst (Pastoorstraat 2). 

 

De Dienst Leefmilieu van de Gemeente blijft te uwer beschikking voor alle bijkomende 

inlichtingen. 

 

 
 
 
  

Gemeente Vorst 
Dienst Leefmilieu 
02/348.17.39 
jcharlier@vorst.brussels 
 

 

Zin in een beetje natuur in uw straat? 
In een groener Vorst? 



 

 

Gegevens van de aanvrager: 

Naam, voornaam: 

Adres: 

E-mailadres: 

Telefoon: 

 

 

Ik wens (meerdere keuzes mogelijk): 

 

□ een klimplant te laten groeien op mijn gevel  

□ een bloemen- of groentebak voor mijn huis te plaatsen 

□ een boomspiegel te adopteren (locatie: ………………….………………………..) 

 
 

Ik verklaar op erewoord dat ik het van kracht zijnde gemeentereglement heb gelezen en verbindt 
me ertoe dit voor een periode van minstens drie jaar na te leven.  
 
 
Naam + datum + handtekening 

 

Aanvraagformulier 
'Stadsvergroening' 


