Spelregels “Ons Buiten”

Hieronder zetten we de belangrijkste spelregels voor u op een rijtje.


Bij groenadoptie adopteert u openbaar groen. Heeft u een idee voor een leuk initiatief?
Informeer dan eerst even bij uw buren en vraag of zij het ermee eens zijn.



De gemeente werkt alleen mee aan initiatieven waar voldoende draagvlak voor is.



Het groen blijft voor iedereen toegankelijk en iedereen mag ervan genieten. Nutsbedrijven en
medewerkers van de gemeente hebben altijd toegang tot kabels en leidingen, die eventueel onder de
grond liggen.



Het geadopteerde groen blijft eigendom van de gemeente. De gemeente blijft hiervoor verantwoordelijk en
aansprakelijk. De gemeente vergoedt geen kosten aan beplanting als deze worden vernield of gestolen.



Uw initiatief is niet bedoeld om meer bestrating aan te brengen. Daarvoor zijn andere mogelijkheden. In dat
geval kunt u namelijk bij de gemeente een verzoek doen om gemeentegrond aan te kopen. Bij geveltuinen
is schriftelijke toestemming van de eigenaar van de gevel nodig.



Op het terrein mag u geen bouwwerken, schuttingen, voertuigen, aanhangers, speeltoestellen, afval of iets
dergelijks plaatsen en geen goederen opslaan. Het zicht mag niet belemmerd worden. Ook dieren houden
op geadopteerde grond is niet toegestaan.



U mag geen bomen aanplanten of verwijderen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het onderhoud van
de eventueel al aanwezige bomen.



Neemt u een gemeentehaag in zelfbeheer? U snoeit de haag minimaal twee keer per jaar en verwijdert het
snoeiafval, onkruid en zwerfvuil. Dode struiken vervangt u door struiken van dezelfde soort. De
minimumhoogte van de haag is 1 meter. De maximaal toegestane hoogte is 1,80 meter echter de
verkeersveiligheid mag niet in het geding zijn.



Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te bestrijden is niet toegestaan.



Wij gaan er vanuit dat u het stukje gemeentegrond netjes bijhoudt.



Indien u gaat verhuizen, verzoeken wij u dit door te geven en ons een nieuwe contactpersoon door te
geven, zodat we een nieuwe contactpersoon in de overeenkomst kunnen noteren!



Als u tussentijds wilt stoppen, dan kunt u dit op ieder moment aangeven bij de gemeente.
Ook de gemeente kan op ieder moment de overeenkomst beëindigen. In overleg moet de situatie dan wel
naar de oude staat/juiste haaghoogte teruggebracht worden.
Normaal gesproken gebeurt dit alleen bij verwaarlozing, overtreding van de spelregels of herinrichting van
de openbare ruimte.

