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Vraag/interpellatie (omschrijving) : Reglementering in de bouwverordening voor groene
gevelwanden

Toelichting
Het vergroenen van onze stad met het actief promoten van tegeltuinen, verticale tuinen, groene daken,
projecten als Boom zoekt grond kent reeds zijn weg in onze stad.
Een logische volgende stap zou het installeren van groene wanden als gevelbekleding kunnen zijn. Ik
verduidelijk even wat verschil is tussen een klimop of bruidssluier tegen je gevel laten groeien en zo’n groene
gevelwand. Bij een groene gevelwand wordt gewerkt met een houten, stalen of platen structuur met
uitgekiende planten en eventueel een irrigatiesysteem. Het geheel kan dienen als afwerking van de gevel.
Groen wanden, grondgebonden of niet grondgebonden, hebben namelijk heel wat voordelen:
- vermindering van het stedelijk hitte-eilandeffect.
- positieve invloed op de luchtkwaliteit en de klimaatmitigatie omdat ze koolstof en fijn stof wegfilteren en ozon
absorberen.
- een positieve invloed hebben op ons gemoed want brengen een gevoel van rust.
- helpen bij absorptie van lawaai van bijvoorbeeld verkeer
-- helpen vogels en insecten aan eten en bescherming en kunnen dus bijdragen aan de biodiversiteit.
- Beplanting biedt vochtbescherming aan de gevel.
- Groene gevelwanden zijn vaak erg mooi of zelfs kunstig en kunnen naast hun nuttige functies tevens als
blikvanger dienen. Ze kunnen zo verouderde gevels en onbenutte muren in de stad een totaal nieuwe en frisse
uitstraling geven.
-Ze kunnen zelfs ongewenste graffiti tegengaan.
Al deze voordelen klinken als muziek in onze oren maar momenteel blijkt in onze bouwverordening nog geen
specifieke reglementering aanwezig te zijn rond groene gevelwanden. Ik denk dat we als stad heel erg blij zijn
met burgers en bedrijven die mee willen investeren in een vergroening van ons grondgebied en om te
vermijden dat bij aanvragen door particulieren en bedrijven een negatief advies van de bouwdienst zou komen
is er dus snel een duidelijker kader nodig.

Vraag
Mijn vraag: gezien Groene gevelwanden massa’s voordelen bieden, daarnaast een aantrekkelijk
investeringsklimaat kunnen creeren voor nieuwe inzichten en gedurfdere architectuur en we in onze
beheersakkoord hebben voorzien dat we met de stad onze bouwverordening willen evalueren en eventueel
aanpassen met het oog op onze aangescherpte ambitie inzake duurzaamheid om hier snel werk van te maken.

Datum 24/9/2019
Naam

* indiening uiterlijk 5 dagen vóór de vergadering (voor een vergadering op maandag is dit uiterlijk op woensdag vóór
de dag van de zitting van de gemeenteraad vóór 18.00 uur), bij voorkeur vroeger teneinde de administratie toe te laten
het voorstel te onderzoeken.
De indiening dient in samenspraak met- of door -de fractieleider ingediend te worden, ten einde de beperking op basis
van de grootte van de fracties van het aantal in te dienen vragen per zitting, te kunnen bewaken:
- Fracties met minder dan 2 leden: maximaal 1 vraag per zitting;
- Fracties met minder dan 5 leden: maximaal 2 vragen per zitting;
- Fracties met minder dan 10 leden: maximaal 3 vragen per zitting
- Fracties met meer dan 10 leden: maximaal 5 vragen per zitting.
(Toepassing artikel 10 §4 van het Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd in zitting van 29 april
2019)
Formulier als bijlage mailen naar gemeenteraad@mechelen.be

