Voorwaarden voor het onderhouden van een stukje groen in Krimpen a/d IJssel
Een boomspiegel of een geveltuintje mag u naar uw eigen smaak inrichten, men dient zich
hiervoor wel te houden aan de onderstaande geldende voorwaarden.
Voor het beplanten van een boomspiegel heeft u geen toestemming nodig van de gemeente,
maar u dient dit wel aan te melden a.d.h.v. het bijgevoegde “Aanmeldformulier Adoptiegroen”
Verder bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud vanaf het moment dat u de
boomspiegel of geveltuin aanlegt.
Voor het onderhouden van een gemeentelijk plantsoen is het uitgangspunt dat de inrichting
van het groen in principe blijft zoals deze is.
Als u toch zaken wilt veranderen (u wil bijvoorbeeld zelf planten bijplaatsen), dan is dat
bespreekbaar. Als u denkt dat er aanleiding is om een andere invulling te geven, dient u
hiervoor een apart verzoek in te dienen t.a.v. de afdeling Ruimte. Dan kan in overleg met de
gemeente bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.
Waar u rekening mee moet houden bij onderhoud van openbaar groen
De gemeente geeft u tips en advies over het onderhoud van het groen dat u adopteert. In het
algemeen geldt:

















de gemeente wil wel altijd het openbare karakter van het groen bewaren. U mag
daarom ook geen hek of schutting om het te onderhouden groen plaatsen.
het plantsoen blijft eigendom van de gemeente en is openbaar toegankelijk;
gebruik geen chemische bestrijdingsmiddelen. Deze zijn schadelijk voor de
gezondheid van mens en dier en vervuilen daarnaast het grondwater;
de gemeente draagt altijd zelf zorg voor het onderhoud aan bomen;
de gemeente behoudt het recht om werkzaamheden uit te voeren in/om het
plantsoen dat u onderhoudt (bijvoorbeeld het onderhoud van bomen);
in het broedseizoen (van half maart tot half juli) moet u rekening houden met
broedende vogels. Let op dat u bij werkzaamheden geen nesten verstoort of
vernietigt. De gemeente kan u verdere tips en adviezen geven over het behoud van
natuurwaarden;
zorg bij onderhoudswerkzaamheden langs de openbare weg voor uw eigen veiligheid
en die van anderen. Draag bijvoorbeeld een veiligheidsvestje en laat geen
gereedschap op de weg liggen.
Voorwaarden inrichten van een geveltuin in de openbare ruimte
de bewoner verwijdert zelf de bestaande tegels en stelt de opsluitbanden;
de bewoner is zelf verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van de
geveltuin;
een geveltuin is een smalle groenstrook direct tegen een gevel, muur of afscheiding
van maximaal 45 cm breed (1,5 trottoirtegels);
de restbreedte van het trottoir dient minimaal 1,20 m te zijn;
de gemeente houdt het recht de geveltuin op te ruimen in geval van overlast of
verwaarlozing;
bomen of boomvormende struiken zijn niet toegestaan;
als men verhuist moet de straat hersteld worden door de bewoner, tenzij de volgende
bewoner de verantwoordelijkheid overneemt;

Handtekening bewoner:
……………………………………………….
















de door de geveltuin ingenomen openbare ruimte blijft eigendom van de gemeente;
kabels en leidingen mogen niet beschadigd raken. Werkzaamheden vanwege
omleggingen/storingen kunnen door nutsbedrijven zonder toestemming plaatsvinden;
het is niet toegestaan om hekjes of muurtjes als afscheiding van de geveltuin te
plaatsen;
overlast voor passanten in de vorm van overhangende en/of gedoornde takken/
struiken moeten voorkomen worden;
openbare verlichting, straatnaambordje en dergelijke moeten zichtbaar blijven;
de huiseigenaar (bijv. de woningbouwvereniging) moet akkoord gaan met de aanleg.
Voorwaarden voor inrichting van een boomspiegel
Maak de grond rondom de boom los met een klein harkje. Voorkom beschadiging aan
de boomwortels.
U kunt beter geen grond toevoegen. Als het niet anders kan, mag er maximaal 5 tot
10 centimeter compostaarde bij.
Zet de beplanting niet dieper dan 15 cm in de grond.
U mag alleen lage beplanting tot 50 cm neerzetten.
Kunstgras, afscheidingen en andere voorwerpen zijn niet toegestaan.
De boomspiegel mag u niet ophogen of afgraven.
Zet de boomspiegels niet af met een hekje.
Boomspiegels met een boomrooster mag u niet veranderen

Snoeiafval
Heeft u snoeiafval? Dan kunt u twee dingen doen: het snoeiafval zelf wegbrengen naar het
Grondstoffencentrum. Of een afspraak maken met Cyclus om het snoeiafval op te laten
halen. Kiest u ervoor dat Cyclus uw snoeiafval inzamelt, dan kunt u een afspraak maken via
0182-547500. U kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur contact opnemen met Cyclus
voor het maken van een afspraak.
Gereedschappen
Het ter beschikking stellen van gereedschappen e.d. kan in overleg met de gemeente.
Wat is er verder te regelen?
Aanvullend kunt u een aparte aanvraag indienen bij de gemeente indien u een verzoek heeft
die betrekking heeft op het volgende:
Vrijwilligersverzekering
Fonds bewonersinitiatieven
Handtekening bewoner:

……………………………………………………………………………...
Naam: ……………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………..

