Overeenkomst voor gevelgroen
Ondergetekende(n), in overeenkomst adoptiegroenbeheerder genoemd, verklaart/verklaren hierbij
het stuk gevelgroen te adopteren met in achtneming van de onderstaande voorwaarden:

Algemene regels/aanleg/werkzaamheden
o De grond blijft altijd eigendom van de gemeente.
o Het gaat om openbare ruimte, niet in bezit van bijvoorbeeld een woningbouwvereniging.
o De geveltuin mag maximaal 45 cm (1,5 stoeptegel) breed zijn, (tenzij anders schriftelijk
overeengekomen).
o Er moet een stoepbreedte van minimaal 1,5 m (5 stoeptegels) overblijven van het trottoir
o Er mag maximaal een strook van 14 tegels (4,2 meter) gevelgroen worden aangelegd per
adoptiegroenbeheerder. (Eén vak van 4,2 meter of 2 vakken van elk 2,1 meter).
o Om verzakking te voorkomen worden de tegels of klinkers die zijn weggenomen verticaal in
de grond als rand langs het trottoir geplaatst.
o De eigenaar van de woning of schuur waar de gevel deel van uit maakt is op de hoogte van
de plannen en heeft geen bezwaar. (Heeft u een huurwoning? Vraag dit dan na bij de
woningbouwvereniging of andere verhuurder).
o De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade die beplanting of leiplantenrekjes
aanricht(en) aan de gevel.
o Let op kabels, leidingen en riolering; maak het gat niet dieper dan 40 cm;
o Gemeentelijke diensten en (nuts)bedrijven hebben altijd toegang tot hun kabels, leidingen
en riolering. Het kan voorkomen dat de beplanting verwijderd moet worden vanwege
werkzaamheden. Afhankelijk van de situatie, grootte van het gevelgroen etc. wordt bepaald
of het opnieuw aanplanten door het betreffende nutsbedrijf, de gemeente en/of de
bewoners wordt bekostigd.

Beplanting
o Het beplantingsbeeld moet voldoen aan het plan dat met de coördinator adoptiegroen is
afgesproken. Dit plan wordt van tevoren ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente.
o Eenmalig worden (per nieuwe plek) vaste planten en/of heesters geleverd.
o Gebruik van bomen of grote heesters is niet toegestaan. Wel zijn zogenaamde lei-heesters
geschikt en toegestaan, zoals Winterjasmijn en Kardinaalshoed.
o Gebruik van kunstmest en (chemische) bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
o Eénjarige planten, e.d. worden niet geleverd en/of vergoed, maar mogen wel door
bewoners zelf worden gebruikt of geplant.
o Kosten die later worden gemaakt zijn voor eigen rekening van de beheerder, tenzij hierover
vooraf andere afspraken zijn gemaakt met een medewerker burgerparticipatie, afdeling SB,
van de gemeente Zoetermeer.
o Beplanting in het gevelgroen mag geen overlast veroorzaken. De planten mogen daarom
niet verder dan 50 cm uitsteken.

Paraaf gevelgroenbeheerder:

Paraaf namens de gemeente:

Overige
o Het gevelgroen moet een openbaar karakter blijven behouden. Het plaatsen van een
erfafscheiding, zoals een hekwerk, is dan ook niet toegestaan.
o Het groen mag niet (zonder toestemming) worden vervangen door iets anders, zoals, keien,
bouwwerken, o.i.d. en/of andere dan de oorspronkelijke verharding.
o U heeft geen concrete plannen om op korte termijn te verhuizen.
o Voor wijzigingen van de inrichting van de openbare ruimte moet voldoende draagvlak zijn
bij alle omwonenden of belanghebbenden. Bij individuele, kleinschalige activiteiten kan
volstaan worden met de instemming van de buren.
o Een brandkraan, elektriciteitskast etc. die zich in het vak bevindt, moet altijd vrij toegankelijk
zijn.
o In verband met bestemmingswijzigingen behoudt de gemeente altijd het recht om de
overeenkomst eenzijdig te beëindigen. De gemeente streeft ernaar u hier zo tijdig mogelijk
over te informeren.
o Het project kan worden beëindigd als niet aan een van de bovenstaande voorwaarden
wordt voldaan.
o Zodra u stopt met het gevelgroen (omdat u bijvoorbeeld gaat verhuizen), dan moet u dit
melden bij de gemeente. Bel hiervoor met 14 079.
o De gemeente houdt het recht om eventuele obstakels uit het oogpunt van veiligheid te
verwijderen.
o Indien het gevelgroen wordt verwaarloosd, dan bestaat de kans dat de gemeente het
trottoir weer in oude staat zal terugbrengen.
o Eventuele bijlagen zijn onlosmakelijk verbonden met deze overeenkomst.

Paraaf adoptiegroenbeheerder:

Paraaf namens de gemeente:

Akkoord gevelgroenbeheerder:
o Ik ga akkoord met de regels en voorwaarden over het gevelgroen, zoals ze op de voorkant
van dit formulier staan beschreven.
o Mijn gegevens mogen met de (wijk)aannemer worden gedeeld als dit nodig is.
Naam

:

Straat

:

Postcode

:

E-mail

:

Telefoon

:

Datum

:

ZOETERMEER

Handtekening:

In te vullen door medewerker van de gemeente Zoetermeer:
Akkoord namens de gemeente Zoetermeer
Naam

:

Datum

:

Geschatte oppervlakte gevelgroen:
Handtekening:

m

Akkoord (over)buren:
o U kunt hier aangeven dat u op de hoogte bent gebracht van de plannen en of u achter deze
plannen staat.
o Vink uw antwoorden aan.
o Bewoner geeft aan wel/niet akkoord te gaan met het ingediende voorstel met betrekking tot
gevelgroen, adoptiegroen of adoptiespeelplek.
o Bewoner geeft aan wel/niet mee te helpen met het onderhoud aan het adoptiegroen in
samenwerking met adoptiegroenbeheerder en eventueel andere bewoners.
Buurman/Buurvrouw 1
Naam

:

Straat

:

Postcode

:

E-mail

:

Telefoon

:

ZOETERMEER

Bent u akkoord met de plannen?

□ Ja

□ Nee

Helpt u mee?

□ Ja

□ Nee

Handtekening als u op de hoogte bent gesteld van de plannen:
Buurman/Buurvrouw 2
Naam

:

Straat

:

Postcode

:

E-mail

:

Telefoon

:

ZOETERMEER

Bent u akkoord met de plannen?

□ Ja

□ Nee

Helpt u mee?

□ Ja

□ Nee

Handtekening als u op de hoogte bent gesteld van de plannen:

Buurman/Buurvrouw 3
Naam

:

Straat

:

Postcode

:

E-mail

:

Telefoon

:

ZOETERMEER

Bent u akkoord met de plannen?

□ Ja

□ Nee

Helpt u mee?

□ Ja

□ Nee

Handtekening als u op de hoogte bent gesteld van de plannen:
Buurman/Buurvrouw 4
Naam

:

Straat

:

Postcode

:

E-mail

:

Telefoon

:

ZOETERMEER

Bent u akkoord met de plannen?

□ Ja

□ Nee

Helpt u mee?

□ Ja

□ Nee

Handtekening als u op de hoogte bent gesteld van de plannen:

Bij meer dan 4 adressen/buren graag bijlage toevoegen met overige namen en adressen.
Hoeveel huishoudens?
Hoeveel huishoudens zijn er totaal om het adoptiegroen te onderhouden?

