Spelregels zelf onderhouden groen (zelfbeheer)
Wilt u zelf groen gaan onderhouden, samen met buurtbewoners? We spreken dan de onderstaande zaken
met elkaar af. Zo is er duidelijkheid voor iedereen.
Wat verwachten wij van u?
 U neemt contact op met de afdeling Beheer & Onderhoud.
 U bespreekt uw plannen met buurtbewoners, zodat omwonenden en belanghebbenden hiervan op de
hoogte zijn.
 U heeft de intentie om, samen met uw buurtbewoners, het door u aangegeven stuk groen langere tijd
zelf te gaan onderhouden.
 U ondertekent de spelregels met de bewoners die samen het stuk groen gaan onderhouden. Dit kan
een groep van individuele inwoners zijn, een stichting, een vereniging, een VVE of anderszins.
Onderhoud en inrichting
 Niet-organische materialen (o.a. steen, staal, ijzer en plastic) op en/of rondom het stuk groen zijn
niet toegestaan.
 Zelf bomen aanplanten is niet toegestaan.
 U zorgt er samen voor dat u het stuk groen zo onderhoudt, dat er nooit gevaarlijke situaties of
gevaarlijke omstandigheden ontstaan.
 Wat groen is, moet groen blijven.
 Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
Toegankelijkheid
 Het gebied moet een openbaar karakter houden en dus voor iedereen toegankelijk zijn.
 Door de gemeente aangebrachte voorzieningen moeten gehandhaafd te blijven. Verkeersborden en
OV-masten moeten duidelijk zichtbaar blijven.
 De toegankelijkheid van eventuele brandkranen, afsluiters (bijvoorbeeld gas en water) van
nutsbedrijven, schakelkasten (zowel van nutsbedrijven als gemeente), transformators, putdeksels,
verkeersborden, straatmeubilair e.d. die zich in een vak bevinden, blijven altijd vrij toegankelijk. De
gemeente of de (nuts)bedrijven mag eventuele obstakels uit het oogpunt van veiligheid en
toegankelijkheid verwijderen.
 Het kan voorkomen dat de beplanting verwijderd moet worden voor de werkzaamheden van de
gemeente of nutsbedrijven. Zij zijn niet aansprakelijk voor schade aan beplanting veroorzaakt door
werkzaamheden aan kabels, leidingen en rioleringen of onderhoudswerkzaamheden aan bomen.
 De grond blijft altijd beschikbaar voor eventueel nieuw aan te leggen kabels en leidingen.
Rol van de gemeente
 Onderhoud van eventuele aanwezige bomen in het stuk groen blijft in beheer van de gemeente.
 De grond blijft eigendom van de gemeente.
Opzegging
 De gemeente behoudt het recht om altijd de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn
van 3 maanden, eenzijdig te beëindigen.
 Bij verhuizing van één van de contactpersonen stelt u de gemeente hiervan op de hoogte.
 Bij opzegging geldt een opzegtermijn van 3 maanden.
 Overtreedt u een van bovenstaande spelregels? Dan kan de gemeente de overeenkomst per direct
beëindigen.



Eindigt de overeenkomst? Dan kunt u geen aanspraak maken op de door de bewoners aangebrachte
beplanting/materialen. Ook kunt u geen vergoeding eisen.
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