Reglement gevelbankjes
Een gevelbankje is een bankje dat bestaat uit twee inklapbare stalen beugels waarop een losse plank wordt
gelegd en dat in de gevel van een pand wordt bevestigd dat grenst aan het openbaar domein, meestal een
voetpad.
Aanvraagvoorwaarden en aanvraagprocedure
Wie kan een gevelbank aanvragen?
-

De aanvraag gebeurt door een meerderjarig natuurlijk persoon en wordt mede gesteund door minstens
vier adrespunten in dezelfde straat.
De aanvrager is eigenaar van het pand waaraan het gevelbankje zal worden bevestigd. Huurders
kunnen een gevelbankje aanvragen mits voorlegging van een schriftelijke toestemming van de eigenaar
van het pand.
Per straat kunnen er maximum 5 gevelbankjes aangevraagd worden.
Een gevelbankje mag niet geplaatst worden in de gevel van een beschermd monument.
Een gevelbankje kan niet worden aangevraagd voor het gebruik voor commerciële doeleinden.

Hoe kan ik een gevelbankje aanvragen?
-

Je kan een aanvraag indienen, ondersteund door minstens vier adrespunten, via de website
www.turnhout.be/buurtmakerij of via een aanvraagformulier dat je kan bekomen bij De BuurtmakerijPreventie, Stadskantoor, Campus Blairon 200 – 014 40 96 77/buurtmakerij@turnhout.be)
Als uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt met u de praktische afhandeling, de
leveringstermijn en de financiële afhandeling besproken.
U krijgt na goedkeuring een formulier. Met dit goedkeuringsformulier gaat u naar het onthaal van het
Stadskantoor, Campus Blairon 200, waar u de betaling kan uitvoeren.
Na betaling kan u het gevelbankje afhalen bij de de dienst Stadsbedrijven, Everdongenlaan 11.

Plaatsings- en gebruiksvoorwaarden
- De locatie voor de bevestiging van het gevelbankje moet passen binnen de context van het openbaar
domein en mag geen hinder vormen voor de zwakke weggebruiker of onveilige verkeerssituaties
creëren.
Daarom moet minimaal worden voldaan aan onderstaande voorwaarden. De concrete beoordeling
gebeurt aan de hand van de aanvraag.
- Een gevelbankje mag enkel worden bevestigd aan de gevel van een pand dat grenst aan het
openbaar domein. Ze hangt over het openbaar domein, meestal boven een voetpad.
- De plank van de gevelbank is 30 cm breed en 150 cm lang. Bij de plaatsing van een gevelbank
moet er zowel langs de linker- als de rechterzijde van de gevelbank steeds een minimale ruimte
van 150 cm voetpad vrij zijn en moet er tussen de gevelbank en de boordsteen van het
voetpad steeds een minimale ruimte van 120 cm vrij blijven.
- Een gevelbankje vormt geen permanente hindernis op een voetpad. Na gebruik of als het
openbaar domein (voetpad) vrij gemaakt moet worden, moet de zitplank worden weggenomen
en moeten de stalen beugels steeds ingeklapt worden. Een gevelbankje mag niet onbeheerd
blijven staan, maar wordt na gebruik steeds opgeruimd.
- Het gevelbankje moet correct bevestigd worden volgens de instructies in de handleiding.
- De aanvrager verbindt zich ertoe het gevelbankje goed te onderhouden.
- De aanvrager neemt er kennis van dat het stadsbestuur gemachtigd is, bij reden van algemeen belang,

de verwijdering van het gevelbankje te eisen.
Betaling
Een gevelbank kost 80 euro per stuk.
De betaling wordt gedaan aan het onthaal van het Stadskantoor met voorlegging van het goedkeuringsformulier.

