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Retributiereglement op de verkoop van inklapbare gevelbankjes. - Goedkeuring
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Quick; de heer Peter Janssens; de heer Jeff Dierckx; de heer Mario Geys; de heer Filip
Buijs, algemeen directeur
Contactpersoon
Eric Pelckmans
Beknopte samenvatting
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verkoop van gevelbankjes
goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. Het tarief werd niet
gewijzigd.

Beschrijving
Aanleiding en context
De gemeenteraad van de stad Turnhout beslist het retributiereglement op de verkoop van gevelbankjes
goed te keuren voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.
Juridische grond
 De bepalingen van het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald
artikels 40, 41 en 177, en latere wijzigingen.
 Het in de gemeenteraad van 29 april 2019 goedgekeurde retributiereglement voor administratieen aanmaningskosten bij de invordering van openstaande schuldvorderingen en latere
wijzigingen.
Argumentatie
Gevelbankjes dragen bij tot een actiever buurt- en straatleven. Zeker in straten met rijhuizen, zonder
voortuinen of weinig openbare ruimte, kunnen gevelbankjes een meerwaarde bieden naar
buurtontmoeting toe, samen genieten van de zon, een babbeltje doen, iets drinken ... . Het voordeel van
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gevelbanken is dat ze wegneembaar zijn en daardoor geen permanente blokkering vormen zodat de vrije
doorgang op een voetpad gevrijwaard blijft.
De gevelbankjes worden uitsluitend aan een gevel van een pand geplaatst dat grenst aan het openbaar
domein. Ze hangt dan boven 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 minimaal
een ruimte van 120 cm vrij blijven.
Elke aanvraag moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.
De Stad Turnhout draagt een deel van de aankoopkosten.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Budgetcode: 7000000/WELZ/0909.

Besluit
Artikel 1
voorwerp van de retributie
Met ingang vanaf 1 januari 2020 en voor een periode eindigend op 31 december 2025 wordt een
retributie geheven op de verkoop van inklapbare gevelbankjes.
Een inklapbaar 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.
Artikel 2
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,
van welke aard dan ook.

Hoe kan ik een gevelbankje aanvragen?
 Je kan een aanvraag indienen, ondersteund door minstens vier adrespunten, via een
aanvraagformulier dat je kan bekomen bij De Buurtmakerij (www.turnhout.be/buurtmakerij,
buurtmakerij@turnhout.be, 014 40 96 77 of Preventie - De Buurtmakerij, Stadskantoor, Campus
Blairon 200).
 Uw aanvraag wordt samen met u bekeken. Als aan alle voorwaarden voldaan wordt, 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 dienst Stadsbedrijven, Everdongenlaan 11.
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Artikel 3
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 indien het
openbaar domein (voetpad ) vrij gemaakt moet worden, moet het gevelbankje meteen ingeklapt
of opgeruimd 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
installatiehandleiding.
 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.
Artikel 4
schuldenaar
De retributie is verschuldigd door de natuurlijke persoon die om het product verzoekt.
Artikel 5
retributie
Het tarief voor de aankoop van een gevelbankje wordt vastgesteld op 80 euro per stuk.
Artikel 6
wijze van betaling
De retributie wordt contant ingevorderd.
De contantbetaling wordt ter plaatse voldaan aan het onthaal van het stadskantoor met voorlegging van
het in artikel 2 vermelde goedkeuringsformulier.
Een ontvangstbewijs wordt afgeleverd.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Filip Buijs
Algemeen directeur

Peter Segers
Voorzitter gemeenteraad
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