
Formulier zelf onderhouden van groen, aanvragen pagina 1 
 

Gemeente Lansingerland 
 

Zelf onderhouden van groen, aanvragen 

1. Toelichting bij aanvraagformulier  

Wanneer vul ik dit formulier in?  

Als u zelf of met meerdere bewoners een stuk openbaar groen wilt gaan onderhouden en 

beheren.  

Hulp nodig? 

Onze medewerkers helpen u graag. Bel (010) 800 40 00.  

Let op: 

Alle bewoners die met u het stuk openbaar groen gaan onderhouden en beheren moeten deze 

aanvraag ondertekenen.  

Terugsturen 

Het formulier kunt u opsturen of mailen naar:  

Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs. 

E-mail: info@lansingerland.nl, vermeld als onderwerp ‘Aanvraag zelf onderhouden van groen’ 

2. Uw gegevens 

Voornamen:  

Achternaam:  

Burgerservicenummer:  

Straatnaam + 

huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar):  

E-mailadres:  

 

 

mailto:info@lansingerland.nl
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3. Gegevens locatie 

Wat is het adres van het stuk openbaar groen? Als het stuk groen geen adres heeft, geef dan 

een zo goed mogelijke omschrijving van de locatie.  

 

Adres:  

Ter hoogte van:  

 

Om de locatie te verduidelijken vragen wij u een situatieschets toe te voegen. U kunt 

hiervoor bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. Print de plattegrond en geef hier het stuk 

groen aan of maak zelf een situatieschets op dit aanvraagformulier.  

4. Ruimte voor situatieschets 

 

 

 

 

 

  

5. Spelregels 

Voor het onderhouden van groen hebben wij een aantal spelregels opgesteld. U vindt deze 

spelregels op www.lansingerland.nl/groenzelfonderhouden. Door dit formulier te 

ondertekenen geeft u aan dat u deze spelregels heeft gelezen en daarmee akkoord gaat.  

6. Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen? 

 

 

http://www.lansingerland.nl/groenzelfonderhouden
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7. Ondertekening 

Plaats: _________________________________________________________________________ 

Datum: _________________________________________________________________________ 

 

Handtekening: ___________________________________________________________________ 

8. Ondertekening buurtbewoners die meehelpen 

Voornamen:  

Achternaam:  

Straatnaam + 

huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar):  

E-mailadres:  

Handtekening:  

 
 
 

Voornamen:  

Achternaam:  

Straatnaam + 

huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar):  

E-mailadres:  

Handtekening:  
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Voornamen:  

Achternaam:  

Straatnaam + 

huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar):  

E-mailadres:  

Handtekening:  

 
 
 

Voornamen:  

Achternaam:  

Straatnaam + 

huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoonnummer 

(overdag bereikbaar):  

E-mailadres:  

Handtekening:  
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