Groenadoptiecontract Gemeente Haaksbergen
Partijen:
De gemeente Haaksbergen, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, vertegenwoordigd door
.………………………………………………………….…., hierna te noemen ‘de gemeente’
en
de bewoners van.…………………………………………, genoemd in bijgevoegde lijst met deelnemende
buurtbewoners, hierna te noemen ‘de bewoners’
zijn,
met als doel het openbaar groen grenzend aan de ………….........................……….…..… (adres),
zoals aangegeven op de bij dit contract behorende kaart (hierna te noemen ‘openbaar groen’), een
beter aanzien te geven en de bewoners de mogelijkheid te bieden het groen zelf gezamenlijk te
beheren en te onderhouden,
het volgende overeengekomen:

Taken bewoners
Artikel 1
1. De bewoners zorgen ervoor dat met eigen inzet en voor eigen rekening:
a. Een inrichtingsplan wordt opgesteld en besproken met de gemeente. Beplanting wordt
door de bewoners zelf aangeplant.
b. Het openbaar groen onkruidvrij wordt gehouden, zonder gebruik te maken van
chemische middelen;
c. Eventueel aanwezige kleine stukjes gras in het openbaar groen indien nodig wekelijks
worden gemaaid;
d. Eventueel door henzelf in het openbaar groen geplaatst straatmeubilair wordt
onderhouden;
e. Indien er afvalbakken aanwezig zijn in het openbaar groen, deze worden geleegd;
f. In het openbaar groen aanwezige beplanting en door de bewoners zelf aangebrachte
beplanting wordt onderhouden, passend bij het beplantingstype (bijv. een haag
snoeien);
g. Eventueel door de bewoners zelf aangebrachte (half)verharding wordt onderhouden;
h. Er geen onveilige situaties ontstaan. Bewoners zijn verplicht deze onveilige situaties
onmiddellijk te herstellen.
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2. De bewoners zorgen ervoor dat de gemeente of openbare nutsbedrijven altijd toegang
hebben tot het openbaar groen om grondwerkzaamheden aan kabels, leidingen en dergelijke
uit te voeren.
3. De bewoners plaatsen geen bouwwerken, auto’s, caravans, aanhangers, reclameuitingen of
andere zaken als afval of (tuin)meubilair in het openbaar groen. Geen speelvoorzieningen
zonder overleg met gemeente.
4. De bewoners planten geen uitzicht belemmerende of afwijkende beplanting in het openbaar
groen dat langs wegen of paden loopt. Ook planten de bewoners geen beplanting die op
andere wijze een onveilige (verkeers)situatie veroorzaakt.
5. De bewoners zorgen ervoor dat het openbaar groen niet wordt omheind en volledig openbaar
toegankelijk blijft.

Taken gemeente
Artikel 2
1. De gemeente is en blijft altijd verantwoordelijk voor de openbare ruimte.
2. De gemeente zorgt ervoor dat:
a. Periodiek groot onderhoud, zoals het snoeien van bomen, wordt uitgevoerd in het
openbaar groen;
b. Het door de gemeente geplaatste straatmeubilair wordt onderhouden;
c. De door de gemeente geplaatste speeltoestellen wordt onderhouden;
d. De door de gemeente aangelegde verharding wordt onderhouden.
3. De gemeente schouwt minimaal eenmaal per jaar het adoptiegroen. Hiervan wordt een
rapport opgemaakt.

Contactpersonen
Artikel 3
1. De bewoners wijzen ………………………. en ….…………………… als contactpersonen aan.
2. De gemeente communiceert met de bewoners via de contactpersonen.
3. De contactpersonen informeren de bewoners.

Duur contract
Artikel 4
1. Dit contract wordt aangegaan voor een periode van drie jaren vanaf de datum waarop beide
partijen het contract hebben ondertekend.
2. Na afloop van de in het eerste lid genoemde periode is dit contract van rechtswege beëindigd,
tenzij partijen drie maanden voor de afloop van de in het eerste lid genoemde periode
afspreken dat een nieuw contract met een periode van drie jaar wordt overeengekomen.
3. Namens de gemeente kan de wijkbeheerder dit contract ook binnen de overeengekomen
periode van drie jaren beëindigen indien de bewoners dit contract niet nakomen.
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4. Na de beëindiging van dit contract, brengt de gemeente de groenstrook terug in de door haar
gewenste staat. Door de bewoners aangebrachte beplanting en overig materiaal wordt indien
nodig verwijderd zonder dat de bewoners hiervoor een vergoeding ontvangen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend te Haaksbergen op ……………………………………………

Namens de bewoners van………………………..….

Namens de gemeente,

……………………………………………..………

……………………………………………..………

……………………………………………..………

Bijlagen die onderdeel uitmaken van dit contract:

Formulier aanvraag groenadoptie
Lijst met namen en adressen van bewoners die de groenadoptie ondersteunen
Kaart/plattegrond waarop aangegeven de groenstrook, met toelichting
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Bijlage

Aanvraag groenadoptie
Naam contactpersoon 1
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Naam contactpersoon 2
Adres
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer
Locatie (straatnaam) waarop
verzoek betrekking heeft

Planning van de
werkzaamheden

Heeft de wijkraad advies
uitgebracht: ja/nee

Datum aanvraag
Handtekening aanvragers:
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ja / nee

Bijlage

Deelnemende buurtbewoners:

Naam
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Adres

Telefoonnummer

Handtekening

