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Interpellatie van de h. Desmet: Boomspiegels. 

 
De h. Desmet werd onlangs geïnterpelleerd door één van zijn buren over de verantwoordelijkheid 

voor het onderhoud van boomspiegels voor zijn gebouw. De Groendienst had hem reeds gemeld dat het 
algemeen politiereglement bepaalt dat de eigenaar/huurder van een gebouw de boomspiegel ervoor dient 
te onderhouden, net zoals het trottoir, maar in dit reglement is hier echter niets over te vinden. 

Wanneer komt de Groendienst tussen voor een onderhoud van boomspiegels? 
Hoe worden inwoners aangespoord om de boomspiegels voor hun woning te onderhouden? 
Waarom zijn sommige boomspiegels afgeschermd met roosters waardoor een deelname aan de wed-

strijd "Ukkel in de bloemetjes" zo goed als onmogelijk is? 
Gedurende verschillende jaren worden er tijdens de zomervakantie studenten ingezet voor dit onder-

houd. Is dit nog steeds zo? 
Op welke manier kunnen bepaalde inwoners deze boomspiegels gebruiken in het kader van groene 

projecten? 
Volgens de h. Desmet zijn deze kleine plekjes evenzeer belangrijk voor de biodiversiteit.  
Er zijn echter meerdere diensten bevoegd in dit domein: de h. Sax (verfraaiing van de openbare 

ruimte), de h. Cools (milieu), mevr. Gol-Lescot (reinheid), zonder nog te spreken van de burgemeester. Een 
gecoördineerde actie zou hierbij nuttig zijn. 

 
Schepen Sax vermeldt artikel 14 van het algemeen politiereglement: 

 
De doorgangen, trottoirs en bermen van al dan niet bewoonde gebouwen, evenals gevels, scheidingsmuur-
tjes, hekken en bouwelementen die aan de openbare ruimte grenzen, moeten onderhouden en in goede staat 
gehouden worden. 
Deze verplichting berust: 

 voor bezette woongebouwen: op eigenaars, conciërges, syndici, verantwoordelijken van raden van 
beheer, personen die speciaal belast zijn met het dagelijks onderhoud van de plaatsen of deze, aan-
geduid door een huishoudelijk reglement; bij ontstentenis van de voornoemde personen zal de ver-
plichting solidair ten laste vallen van de bezetters; 

 voor gebouwen zonder woonfunctie: op eigenaars, conciërges, portiers, bewakers of personen die be-
last zijn met het dagelijks onderhoud van de plaatsen; bij gebrek eraan op de huurders of bezetters; 

 voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op elke houder van een zakelijk recht op het 
gebouw, op de huurders of bezetters. 

Deze verplichting omvat onder andere: 
 de verwijdering van tags en graffiti; 
 het bijeenvegen van dode bladeren op het trottoir; 
 de verwijdering van onkruid en wilde begroeiing; 
 het onderhoud van de grondvierkanten aan de voet van bomen die zich op het trottoir bevinden; 
 het onderhoud van de grasstroken in de trottoirs; 
 het in goede staat houden van trottoirs en bermen. 

 
Wanneer een straat een volledige onderhoudsbeurt krijgt, worden de boomspiegels eveneens schoon-

gemaakt omdat dit tijdens deze gelegenheid op een grondige wijze kan gebeuren. De Groendienst zorgt voor 
de boomspiegels die niet voor woningen gelegen zijn, zoals op pleinen en in parken. 

 
Schepen Cools antwoordt dat de Milieudienst nauw samenwerkt met de Groendienst in dit dossier en 

een handvest ter zake heeft opgesteld. 


