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24. Groen - premiereglement onderhoud openbaar groen door particulieren - goedkeuring 
 
Dit punt wordt in openbare zitting behandeld. 
 
De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2007 het premiereglement voor het 
onderhoud van openbaar groen door particulieren goedgekeurd en dit eindigt op 31 
december 2013. 
 
Goed onderhouden openbaar groen is een pijler voor een mooie leefbare gemeente. 
Bovendien is het passend om particulieren die het ‘peter- of meterschap’ van een stukje 
openbaar groen op zich nemen en op die manier instaan voor de algemene netheid te 
vergoeden zodat het wenselijk is om een premie voor het onderhoud van openbaar groen 
door particulieren te behouden.  
 
De voorbije jaren werd de premie voor het onderhoud van openbaar groen hoofdzakelijk 
aangevraagd door particulieren voor het onderhouden van de (gras)strook die zich voor hun 
woning bevindt tussen de rooilijn en de openbare weg. De grasstrook werd voorheen ook 
niet door de gemeente onderhouden; een voetpad wordt immers ook niet door de gemeente 
onderhouden. Dit strookt ook niet met het initiële uitgangspunt voor deze premie met name 
het overdragen van het onderhoud van openbaar groen aan particulieren. Daarom wordt 
voorgesteld om het onderhoud van openbare grasstroken enkel nog in aanmerking te laten 
komen mits er een minimale oppervlakte wordt onderhouden. 
 
Het onderhouden van openbare beplantingsstroken en hagen is arbeidsintensiever waardoor 
een hogere premie te verantwoorden is. 
 
Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 28 augustus 2013 
voorgesteld om het premiereglement als volgt aan te passen: 
- De premie voor onderhoud van openbare grasstroken: 50 euro voor het onderhoud van 

minimaal 100 m² gazon (bestaande uit één of meerdere stroken). 
- De premie voor onderhoud openbare beplantingsstroken: 1 euro/m². 
- De premie voor onderhoud van hagen op het openbaar domein: 0,50 euro/lm. 
- De premie bedraagt maximaal 50 euro per jaar per aanvrager. 
- De jaarlijks uit te betalen premie wordt naar beneden afgerond tot een bedrag dat 

uitbetaalbaar is met de Deerlijk bon, zijnde 5 euro of een veelvoud ervan. 
- Iedere inwoner van Deerlijk of iedere Deerlijkse vereniging kan zich kandidaat stellen 

voor het peter- of meterschap. Per gezin of adres of vereniging kan slechts één peter- of 
meterschap aangevraagd worden. 



 
De milieuraad heeft het premiereglement voor het onderhoud van openbaar groen door 
particulieren besproken in de vergadering van 3 september 2013 en positief geadviseerd. 
 
De gemeenteraadscommissie financiën heeft dit reglement besproken in haar zitting van 23 
september 2013 en staat hier positief tegenover. 
 
Artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen stipuleert dat 
het tot de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad behoort om gemeentelijke 
reglementen vast te stellen. 
 
Vervolgens besluit de gemeenteraad met eenparigheid van stemmen het onderstaande 
premiereglement voor het onderhoud van openbaar groen door particulieren goed te keuren. 
 
Art. 1. - Onderstaand premiereglement gaat in per 1 januari 2014 en eindigt op 31 december 
2019. 
 

PREMIEREGLEMENT ONDERHOUD OPENBAAR GROEN DOOR PARTICULIEREN 
 

Art. 1. - Het onderhoud van het gemeentelijk openbaar groen te Deerlijk kan door het 
gemeentebestuur overgedragen worden aan een peter of meter onder onderstaande 
voorwaarden. 

 
Art. 2. - Onder openbaar groen wordt verstaan: 
- de gazonstroken, stroken met bodembedekkers, struiken, hagen, bloemperken, 

etc. behorende tot het openbaar domein die gelegen zijn in de onmiddellijke 
omgeving van de woning van de inschrijver; 

- het openbaar groen mag niet geprivatiseerd worden/zijn. 
 

Art. 3. - Onder groenonderhoud wordt verstaan het deskundig en periodiek beheren 
van gazon/groenstroken alsook het verwijderen van het groenafval en zwerfvuil. 
 
Art. 4. - Iedere inwoner van Deerlijk of iedere Deerlijkse vereniging kan zich 
kandidaat stellen voor het peter en/of meterschap. Per gezin, adres of vereniging kan 
slechts één peter- of meterschap worden aangevraagd. 
Afspraken omtrent het onderhoud van het openbaar groen worden vastgelegd in een 
onderhoudsovereenkomst tussen de peter en/of meter en het gemeentebestuur. 

 
Art. 5. - De peter of meter ontvangt van het gemeentebestuur jaarlijks een premie 
voor dit groenonderhoud onder de vorm van een Deerlijk bon. 
De waarde van de Deerlijk bon is afhankelijk van de oppervlakte openbare gazon- of 
groenstrook die door de peter of meter onderhouden wordt. 

 
De waarde van de Deerlijk bon wordt als volgt bepaald: 
- Onderhoud openbare grasstroken:  

50 euro voor het onderhouden van een grasstrook, of een bundeling van 
grasstroken, van minimaal 100 m². 

- Onderhoud openbare beplantingsstroken: 
1,00 euro / m² voor het onderhouden van beplanting, met een minimum van 5 m² 
0,50 euro / lm voor het scheren van hagen, met een minimum van 10 lm. 
De uit te betalen premie voor beplanting en hagen wordt naar beneden afgerond 
tot 5 euro of een veelvoud ervan, met een maximum van 50 euro. 

 
De premie, onder de vorm van een Deerlijk bon, zal jaarlijks worden uitbetaald op het 
einde van het jaar van onderhoud. 



 
Art. 6. - Wanneer uit controle blijkt dat het groenonderhoud niet verloopt volgens de 
onderhoudsovereenkomst heeft het gemeentebestuur het recht om de premie voor 
het lopende jaar niet uit te betalen. 

 
Art. 7. - Het onderhouden van openbare grasstroken in de Konings- en Vogelwijk 
wordt niet overgedragen aan particulieren gezien dit onderhoud in een opdracht zit 
die uitbesteed wordt aan derden. 

 
Art. 8. - Kandidaturen voor het onderhoud in 2014 dienen gesteld te worden vóór 31 
maart 2014. 
Vanaf 2015 dienen de kandidaturen te worden gesteld voor het einde van het 
voorgaande jaar (m.a.w. voor 31 december). 
Kandidaturen worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, behoudens opzegging voor het 
einde van het voorafgaande kalenderjaar. 
 
Art. 9. - De premie voor het groenonderhoud door een particulier uitgevoerd in 2013 
wordt nog toegekend volgens de normen van het reglement goedgekeurd in de 
gemeenteraadszitting van 20 december 2007 gezien het een vergoeding betreft voor 
werkzaamheden die werden uitgevoerd in 2013. Deze zijn: 
 

Opp. openbare grasstroken premie 
Vanaf 10 m² 25 euro per 10 m² met een 

maximum van 250 euro 
Opp. Openbare groenstroken premie 
Vanaf 5 tot 50 m² 10 euro 
Van 50 tot 100 m² 20 euro 
Meer dan 100 m² 25 euro 

 
De premie bestaat uit een kredietkaart met een geldelijke waarde, te besteden op het 
gemeentelijk containerpark. De kredietkaart wordt ter beschikking gesteld in de loop 
van januari 2014 en heeft een geldigheidsduur tot 31 december 2014.  

 
Art. 2. - Dit premiereglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het 
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen. 
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