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Er zijn verschillende mogelijkheden om als bewoner een bijdrage te leveren aan de inrichting van de openbare 
ruimte: 
 
1. Onderhoud van bestaand gemeentegroen 
2. Herinrichtingsinitiatieven  
3. Geveltuinen 

 
 

Algemeen: 
• Een gebied dat in zelfbeheer is, wordt onderhouden door bewoner(s): hieronder valt ook het verwijderen 

van snoeiafval, onkruid en zwerfvuil.  

• Het gebied in zelfbeheer blijft eigendom en verantwoordelijkheid van de gemeente. 

• Het gebied in zelfbeheer moet openbaar toegankelijk blijven.  

• Omheiningen zoals hekjes, hagen, struiken, schuttingen, muurtjes e.d. zijn niet toegestaan.  

• Bordjes of plaquettes zijn niet toegestaan, tenzij ze een algemeen belang dienen. Deze aanvraag loopt via 
de wijkcoördinator. 

• Tegels aanbrengen is niet toegestaan. Groen blijft groen.  

• Het gebied in zelfbeheer mag geen (semi-)commercieel belang hebben. Er mogen geen 
inkomsten/opbrengsten zijn voor de initiatiefnemer(s). 

• Het toevoegen van speeltoestellen en spelaanleidingen die onder de veiligheidswetgeving vallen, is niet 

toegestaan binnen zelfbeheer.  

• Composthopen, gereedschapshokjes, overkappingen, kassen, containers, opslag, stenen paden zijn niet 
toegestaan. 

• Beplanting mag niet over de stoep of straat hangen. 

• In principe worden groenvakken niet versnipperd. Voorbeeld hiervan is een grasveld omvormen naar gras 

met kleine plantvakken. Dit is wel mogelijk als het object hier groot genoeg voor is. Dit is ter beoordeling 

aan de gemeente.  

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

• Er kan pas van start worden gegaan met de werkzaamheden na toestemming van de gemeente.  

• Initiatiefnemers ontvangen en ondertekenen een Ons Buiten-zelfbeheerovereenkomst. 

• De gemeente plaatst een bordje of tegel met het “Ons Buiten” logo bij het groen dat in zelfbeheer wordt 
genomen.  

 
 

Ad 1: Onderhoud van bestaand gemeentegroen 
Hierbij onderhoudt u zelf bestaand gemeentegroen zoals een haag, plantsoen of grasveld. Uw aanvraag gaat 
via het formulier van Ons Buiten op de website. 

 

• U informeert omwonenden dat u bestaand gemeentegroen in zelfbeheer neemt. 

• Bomen kunnen niet in zelfbeheer worden genomen. 

• Gemeentehaag: minimaal twee keer per jaar snoeien: minimumhoogte 1 meter, maximale hoogte 1,80 
meter echter de verkeersveiligheid mag niet in het geding zijn. De gemeente stelt een zichthoek vast waar 
de haag laag moet blijven.  

• Gras maaien: het gras mag niet hoger staan dan 15 cm 

• Beplanting snoeien: de beplanting moet binnen het plantvak blijven, mag niet over de verharding hangen 

en mag het zicht voor het verkeer niet belemmeren.  

• De gemeente vergoedt geen vervangende beplanting als de schade is ontstaan door eigen toedoen. Dit 
moet door de zelfbeheerder vervangen worden door beplanting van dezelfde soort. De zelfbeheerder is 
niet verantwoordelijk voor schade aan beplanting door derden zoals vandalisme en vernieling.   
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Ad 2: Herinrichtingsinitiatieven 
Hierbij kunt u denken aan het omvormen van verharding naar groen zoals gras, beplanting, bloemenweide. 
Hier vallen ook het vergroten van een boomspiegel en een geveltuin onder. Als ontstenen technisch niet 
haalbaar is, is een bloembak een optie. Ook zitmogelijkheden behoren tot de mogelijkheden. De 
wijkcoördinator kijkt samen met u naar uw initiatief.  

• Er moet draagvlak in de buurt zijn voor uw plan. Omwonenden met direct zicht moeten handtekening 
zetten voor akkoord (handtekeningenlijst) 

• Beplanting: alleen inheemse planten, geen woekerende planten, beplanting levert bijdrage aan de 
biodiversiteit, vaste planten in grote groepen toepassen (per 2-3 m2 een soort). De gemeente heeft een 
lijst met beplantingssoorten. 

• Bij speelveldjes geen doornstruiken of struiken met bessen of vruchten. 

• Boven kabels en leidingen mag alleen gras, bodembedekkers of niet diep wortelende vaste planten. De 
gemeente doet het kabels- en leidingenonderzoek (KLIC-melding) 

• Moestuinen met eenjarige planten en bloemenpluktuinen zijn niet toegestaan. Plukbosjes en 
kruidentuinen met alleen vaste planten/struiken mogen wel. 

• U mag zelf geen boom/bomen planten.  

• Objecten t.b.v. bevordering van flora en fauna, zoals bijenhotels en nestkasten zijn toegestaan. 

• Banken, picknicksets en pergola’s (zonder dak) zijn mogelijk, maar initiatiefnemers betalen zelf de kosten 
voor plaatsing, onderhoud, vervanging en verwijderen. Meerdere zelfbeheerders is hierbij een vereiste.  

• U mag zelf geen stenen uit de openbare ruimte verwijderen. De gemeente verwijdert de stenen en het 
zand, zorgt voor een opsluitband en vult het met tuinaarde.  Deze kosten betaalt de gemeente. 

• Beplantingskosten en overige kosten zijn in principe voor rekening van de initiatiefnemers. Informeer bij 
de wijkcoördinator naar de mogelijkheden voor subsidie van Ons Fonds. 

 
Ad 3: Geveltuinen 
Een geveltuin is een smalle strook met beplanting langs een gevel of (tuin)muur van uw woning. Hiermee krijgt 
de straat een hele andere sfeer en bovendien heeft het een positief effect op het klimaat in uw straat.  Uw 
aanvraag verloopt via de wijkcoördinator. 

• In principe geldt dat zoveel mogelijk mensen uit één straat meedoen. 

• Eén persoon uit de straat is contactpersoon voor de wijkcoördinator.  

• Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zelfbeheerders de geveltuinen in hun straat blijvend 
te onderhouden. 

• De diepte van de geveltuin staat vast: die is 60 cm inclusief opsluitband. De breedte is maatwerk en 
afhankelijk van wens en technische haalbaarheid. 

• U mag zelf geen stenen uit de openbare ruimte verwijderen. De gemeente verwijdert de stenen en het 
zand, zorgt voor een opsluitband en vult het met tuinaarde. Deze kosten betaalt de gemeente. 

• De beplanting voor de geveltuin wordt betaald en onderhouden door de bewoner. Hiervoor is geen 
subsidie mogelijk uit Ons Fonds. 

• De keuze voor de beplanting ligt bij de bewoner, maar dit mag geen diep wortelende en woekerende 
beplanting zijn. De gemeente kan u advies geven over de plantkeuze. 

 
 

Beëindiging zelfbeheerovereenkomst: 
• Indien u gaat verhuizen, meldt u dit bij de gemeente en geeft u een nieuw contactpersoon door. 

• Wanneer u wilt stoppen of wanneer niet voldaan is aan de regels, wordt de zelfbeheerovereenkomst 
beëindigd. Gemeente beoordeelt of de situatie in de oude staat moet worden opgeleverd of dat de 
gemeente het onderhoud overneemt. 

• Wanneer het terug moet in de oude staat, dan is/zijn zelfbeheerder(s) hiervoor verantwoordelijk (kosten, 
afvoeren materiaal en in oude staat herstellen/opleveren). 

 
 


