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Beschrijving
Feitelijke context en motivering
Op het grondgebied van de stad Maaseik is veel openbaar groen aanwezig. Dit onderhoud gebeurt
door medewerkers van de groendienst. Bepaalde werken en plantsoenen kunnen ook door inwoners
van de stad onderhouden worden. Inwoners met groene vingers krijgen hierdoor de mogelijkheid om
hun hobby te beoefenen en dit verhoogt ook de betrokkenheid in de buurt. Aan de hand van een
overeenkomst kunnen afspraken gemaakt worden rond het peter- of meterschap van een
groenperceel. Dit kan eveneens een ontlasting voor de stedelijke diensten betekenen, waardoor zij
zich meer op specifiekere groentaken kunnen richten. De groendienst kan niet overal tegelijk zijn en
wordt veel bevraagd. Daarom kan de stad een stukje openbaar groen overdragen aan een peter of
meter voor het onderhoud ervan.
Er wordt geopteerd om de inwoner zelf te laten kiezen voor een welbepaald perk of plantsoen en
hiervoor niet voorafgaandelijk een lijst op te stellen. Op die manier heeft men de vrije keuze en is er
geen uitsluiting van perken of plantsoenen. Bij de oproep voor peter- of meterschap zullen wel enkele
voorbeelden, zoals de plantenbakken op de Bleumerstraat en openbaar domein in woonwijken worden
meegegeven ter inspiratie.
Op de perken en plantsoenen die onderhouden zullen worden door een peter of meter, zal een bordje
door de stad geplaatst worden zodat het peter-/meterschap gevisualiseerd wordt. (Dit bord wordt nog
ontworpen).
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Er wordt gevraagd om het reglement welk integraal deel uitmaakt van dit besluit goed te keuren.
Juridisch kader
• Het bestuursdecreet van 7 december 2018
• Het decreet lokaal bestuur artikel 326 ev. inzake het bestuurlijk toezicht
• Het decreet lokaal bestuur artikel 285 ev. inzake de bekendmaking van besluiten
• De wet van 29 juli 1991 inzake de uitdrukkelijke motiveringsplicht
Regelgeving: bevoegdheid
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met unanimiteit

Besluit
Artikel 1
Goedkeuring te hechten aan het reglement voor het onderhoud van perken en plantsoenen door een
peter of meter.

Bijlagen
1. Reglement peter-meterschap voor kleine perken en plantsoenen.pdf
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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Reglement peter- meterschap onderhoud perken en plantsoenen
Artikel 1: Definities
- Plantsoen en perk: een afgebakend gedeelte van het openbaar domein van stad Maaseik
dat ingericht is als groenzone, met inbegrip van rotondes.
- Meter of peter: een vereniging van Maaseik, een particulier of groep particulieren, een
bedrijf of een school.
- Zoomweg: de strook tussen privé-eigendom en de rijweg.
- Onderhoud: afhankelijk van de ingerichte groenruimte, het wieden van onkruid, harken,
verwijderen van groenafval en sorteren van zwerfvuil, alsook het borstelen van verharde
oppervlakken.
Artikel 2: algemene bepalingen
Aanvraag tot peter- of meterschap van gemeentelijke perken en plantsoenen
§1. Elke particulier die inwoner is van de stad Maaseik, kan peter of meter worden van een perk of een
plantsoen. Ook verenigingen, bedrijven en scholen kunnen peter of meter worden.
§2. Om het peter- of meterschap aan te vragen wordt een aanvraag ingediend bij de stad Maaseik
(info@maaseik.be of via het webformulier) waarbij een foto en een liggingskaart van het perk of
plantsoenen dat men wenst te onderhouden, wordt bijgevoegd. De groendienst beoordeelt de
aanvraag en neemt contact op met de aanvrager.

Overeenkomst
§3. Het peter- of meterschap wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de peter of meter en het
college van burgemeester en schepenen. Door het ondertekenen van de overeenkomst verbindt de
peter of meter zich ertoe om op regelmatige basis het overeengekomen perk of plantsoen te
onderhouden. Volgende zaken worden opgenomen in de overeenkomst:
- De naam en het adres van de peter of meter,
- Het perk of plantsoen dat onderhouden zal worden,
- De oppervlakte van het perk of plantsoen,
- Inhoud van eventuele hervorming van het perk of plantsoen,
- Een duidelijke situatietekening van het perk of plantsoen,
- De afspraken betreffende het onderhoud van het perk of plantsoen,
- De startdatum van de overeenkomst.
Kosten en ter beschikking stellen van materialen
§4. de kosten, verbonden aan de uitvoering van het ontwerp en het onderhoud gedurende de looptijd
van deze overeenkomst zijn voor rekening van de peter of meter.
De stad stelt geen machines noch gereedschappen ter beschikking.
Op aanvraag kunnen vuilzakken voor zwerfvuil door de stad ter beschikking gesteld worden (naar
analogie met het project ‘mooimakers’).
De peter of meter kan, zolang voorradig, gratis compost en/of houtsnippers verkrijgen via de
gemeentelijke diensten voor het gebruik in het perk of plantsoen.
De peter of meter kan jaarlijks bloemenakker- en zaadmengsels voor bijen bij de stad afhalen zolang
de voorraad strekt.

Snoeien
§5. Het uitvoeren van snoeiwerken gebeurt steeds door stad Maaseik tenzij dit uitdrukkelijk
overeengekomen wordt tussen de meter of peter en de stad en opgenomen wordt in de
overeenkomst.
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Hervorming perk of plantsoen
§6. De peter of meter kan een voorstel doen tot hervorming van het perk of plantsoen. Dit gebeurt
steeds in overleg met de groendienst. Voorafgaandelijk wordt steeds een plan voorgelegd.
§7. Indien meerdere bewoners uitkijken op een perk op plantsoen, dient de peter of meter aan te
tonen dat er draagvlak bij een meerderheid van de omwonende gezinnen voor de voorgestelde
hervorming.
§8. In het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de omgeving van de groenzone en de
verschillende seizoenen, teneinde in elke periode van het jaar een mooi beeld te garanderen.
§9. Het gebruik van harde materialen (zoals asfalt, grind, keien en klinkers) is niet toegestaan.
§10. De inrichting mag niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving m.b.t. verkeersveiligheid
en ruimtelijke ordening.

Vaste constructies
§11. Om het openbaar karakter van het groen te bewaren, mogen geen bijkomende vaste constructies
worden geplaatst.
Op de perken en plantsoenen die onderhouden worden door een peter of meter, zal door de stad een
bordje met vermelding van de peter of meter geplaatst worden.
Bestrijdingsmiddelen en onkruid
§12. Bij het onderhoud is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Dit mag
alleen met milieuvriendelijke middelen.
Het onderhoud en het resultaat bij onkruidbeheersing in de beplanting moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:
- in het aangegeven oppervlak mag de bedekking door onkruidbegroeiing ten hoogste 15%
bedragen;
- in het aangegeven oppervlak mag de hoogte van de onkruidbegroeiing ten hoogste 10
centimeter bedragen;
- verzamelde resten van onkruidbegroeiing en/of zwerfvuil mogen niet voorkomen.
Behoud van natuurwaarden
§13. Bij een hervorming wordt bij voorkeur gekozen voor autochtone en/of streekeigen soorten.
Invasieve soorten worden niet toegestaan.
§14. In het broedseizoen (vanaf half maart tot half juli) wordt extra aandacht gevraagd voor broedende
vogels en biodiversiteit. Bij werkzaamheden mogen geen nesten verstoord of vernietigd worden.
Beheer en Openbaar karakter van het terrein
§15. De stad Maaseik blijft beheerder van de groenzone. Het is niet toegestaan om ze geheel of
gedeeltelijk aan derden onder te verhuren of in gebruik af te staan.
§16. Het terrein is en blijft voor iedereen openbaar.
§17. De gemeente behoudt het recht om werkzaamheden uit te voeren in en om het perk of plantsoen
dat is opgenomen in de overeenkomst.
§18. Nutsbedrijven en de gemeentelijke diensten hebben altijd toegang tot kabels en leidingen die
eventueel onder de grond liggen.
Veiligheid en schade
§19. Bij werkzaamheden op of langs de openbare weg moet de peter of meter een fluorescerend hesje
dragen. Stad Maaseik stelt gratis een hesje (klasse 1) ter beschikking aan de peter of meter.
§20. Gereedschap, groen- of snoeiafval wordt tijdens de onderhoudswerken neergelegd op een plek
die geen hinder voor anderen of het verkeer oplevert.
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§21. De stad kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade op of aan de inrichting
van de groenzone of voor schade bij derden, veroorzaakt door de inrichting en het (achterstallig)
onderhoud noch voor schade die ontstaat tijdens het onderhoud van de groenzone.

Tijdelijke opschorting van de overeenkomst
§22. De overeenkomst kan tijdelijk opgeschort worden als er wegenwerken worden uitgevoerd in de
omgeving van het perk of plantsoen of wanneer de peter of meter langdurig ziek is. Dit zal telkens
schriftelijk vastgelegd worden.
Opzegging van de overeenkomst
§23. De overeenkomst kan worden beëindigd door opzeg van ofwel de peter of meter enerzijds ofwel
van het stadsbestuur anderzijds. De opzegging gebeurt steeds schriftelijk. Er is geen opzeggingsperiode
voorzien, ongeacht door wie de opzeg gegeven wordt.
§24. De wijze van oplevering zal bij beëindiging van de overeenkomst in overleg met de stad worden
bepaald. De stad is gerechtigd te verlangen dat de groenzone in oorspronkelijke staat of geheel
ontruimd wordt opgeleverd.

Artikel 3
Dit reglement treedt in werking op 22 februari 2022.
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