REGLEMENT GEVELBANKEN/PICKNICKTAFELS
Artikel 1. – Timing
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 juli 2020.

Artikel 2. – Doel
Het plaatsen van gevelbanken in de straat OF een picknicktafel in de buurt is de ideale
gelegenheid voor de buren om elkaar nog beter te leren kennen. Gezellig babbelen op
een leuke plaats met een drankje/hapje bij de hand en genieten van de buitenlucht of de
groene omgeving. Deze eenvoudige ingreep biedt kansen voor meer samenhorigheid en
verbondenheid.

Artikel 3. – Voorwaarden

GEVELBANK
Een gevelbank bestaat uit 2 inklapbare beugels die bevestigd worden aan de voorgevel.
Hierop plaats je een plank (30 cm breed en 150cm lang) die je na gebruik kan
verwijderen.
•

Per bank delen we 2 planken uit.

•

Een gevelbankje mag niet geplaatst worden aan een beschermd monument
zonder toelating van de stad.

•

De gevelbank vormt geen permanente hindernis op het voetpad. Wanneer bij
gebruik van de bank er na het uitklappen er geen 1,20m vrije ruimte op het
voetpad overblijft, moet de gebruiker de hoffelijkheid hebben om recht te staan
en de bank in te klappen, wanneer andere gebruikers niet voldoende doorgang
hebben vb. bij kinderwagens en rolstoelen. Wanneer de gevelbank niet in gebruik
is, moet deze in ingeklapte toestand zijn, wanneer de vrije doorgang van 1m20
niet aanwezig is.

•

Na gebruik wordt de plank opgeborgen en de beugels dichtgeklapt

PICKNICKTAFEL
De picknicktafel is gemaakt in hardhout die los geplaatst wordt op een maaiveld of
verankerd in een verharde ondergrond. De picknicktafel (2 m lang en 0,77m breed)
beschikt over 6 zitplaatsen.

•

Een picknicktafel mag enkel geplaatst op het openbaar domein mits goedkeuring
van de stad Mechelen en geen belemmering vormt inzake (verkeers)veiligheid.

•

De picknicktafel mag versierd door het te schilderen, graveren van een logo of
tekst, plaatsen van naamplaatje,…

ALGEMEEN

•

De gevelbanken en picknicktafels hebben een openbaar karakter en mag door
iedereen gebruikt worden.

•

Bij elke wijziging (schade, diefstal, verandering eigenaar, overlast,…) wordt de
stad in kennis gesteld en in overleg naar een oplossing gezocht.

•

Naleving van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) inzake openbare
veiligheid en openbare rust.

Artikel 4. – Aanvraag
De aanvraag gebeurt door minstens 3 buurtbewoners (verschillende adressen)
GEVELBANK
•

Deze buurtbewoners fungeren als peter of meter en:
-

•

zijn aanspreekpunt voor de stad
waken over de toegankelijkheid van het voetpad
zorgen voor het onderhoud van de banken
maken de gevelbanken bekend in de buurt
engageren zich om de bank zoveel mogelijk buiten te zetten
stimuleren andere straatbewoners om gebruik te maken van de bank.

Eén van de aanvragers is de eigenaar van het pand waaraan het gevelbankje
geplaatst wordt. Voor huurders is een schriftelijke toestemming vereist van de
eigenaar.

PICKNICKTAFEL
•

Deze buurtbewoners fungeren als peter of meter en:
-

zijn aanspreekpunt voor de stad
zorgen voor het onderhoud van de banken
maken de picknicktafels bekend in de buurt
stimuleren andere buurtbewoners om gebruik te maken van de
picknicktafel.

ALGEMEEN
•

Een gevelbank of picknicktafel kan het hele jaar aangevraagd worden, zolang de
voorraad strekt. Bij het toewijzen van de gevelbanken of picknicktafels wordt
echter rekening gehouden met een voldoende spreiding over het Mechels
grondgebied. De jaarlijkse aanvragen wordt verzameld in een lijst om deze
spreiding te garanderen.

•

De aanvraag dient digitaal ingediend te worden op het voorziene
aanvraagformulier – via www.mechelenmakers.be/gevelbankenenpicknicktafels.

•

Als de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, wordt het ter goedkeuring
voorgelegd aan het college.

•

Na goedkeuring worden de gevelbanken of picknicktafel effectief geleverd en
eventueel geplaatst.

Artikel 5. – Plaatsing
GEVELBANKEN
•

Voor het plaatsen van de gevelbanken heeft de aanvrager de keuze uit :
zelf plaatsen binnen de maand en conform de voorschriften (zie doe-‘t-zelfhandleiding gevelbank) voorgelegd door de stad. Een controle vindt achteraf
plaats door de stad.

Ofwel
de stad voert eerst een plaatsbezoek uit. Er wordt contact opgenomen inzake de
leverings- en plaatsingstermijn. De aanvrager is verantwoordelijk voor het
aangeven van de mogelijke aanwezige leidingen in de bevestigingsmuur, geeft
toestemming voor het boren van gaten en de chemische verankering van de
beugels.
Bij plaatsen van de gevelbanken is de stad niet verantwoordelijk voor eventuele
schade aan de gevel.
PICKNICKTAFELS
•

Het leveren van de picknicktafels en eventuele verankering in de verharde
ondergrond gebeurt door de stad.

Artikel 6. – Kostprijs
De gevelbanken of picknicktafel worden gratis ter beschikking gesteld zolang de voorraad
strekt.

Artikel 7. – Terugname
•

Bij stopzetting, misbruik of niet-uitvoering van het engagement kan de gevelbank
of picknicktafel teruggevorderd worden.

•

De stad kan steeds bij reden van algemeen belang de verwijdering van de
gevelbanken of picknicktafels eisen.

