
Naam: ______________________________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________________

Postcode en plaats: ______________________________________________________________________________

Telefoonnummer: ______________________________________________________________________________

E-mail adres:  ______________________________________________________________________________

Adres straattegeltuintje: ______________________________________________________________________________ 

Aantal tegels lang: ______________________________________________________________________________

Aantal tegels breed:  ______________________________________________________________________________

Ondertekening

Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de betreffende voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde 
van dit formulier.

Datum:  ______________________________________________

Handtekening:  _______________________________________________

Straattegeltuintje
Aanvraagformulier

www.hengelo.nl



Voorwaarden waaronder toestemming wordt verleend voor het aanleggen 
van straattegeltuintjes.

1.  De vrije zone voor de voetgangers moet over de gehele lengte van het tuintje minimaal 120 centimeter 
blijven.

2.  De maximale breedte van het tuintje is 30 centimeter (1 tegel). In geval van een trottoir breedte van         
240 centimeter of meer mag deze maximaal 60 centimeter (2 tegels) bedragen.

3	 	Het	bestratingmateriaal	dat	weggenomen	wordt	blijft	eigendom	van	de	gemeente	en	moet	na	opheffing	
van het tuintje worden teruggelegd.

4.  Straattegeltuintjes moeten te allen tijde schriftelijk worden aangevraagd Team Beheer van de afdeling 
Stedelijk Beheer en Ontwikkeling.

5. Het onderhoud van de beplanting en de grond wordt door de bewoner verzorgd.

6.  Het gebruik van de in bruikleen aan de bewoner afgestane gemeentegrond kan te allen tijde, zowel door de 
gemeente alsook door de bewoner met een termijn van twee maanden worden opgezegd.

7.  De gemeente en/of net- en leidingbeheerders, zullen voor de eventuele aanleg en/of reparatie van en 
  onderhoudswerkzaamheden aan onderliggende kabels en leidingen altijd vrije toegang moeten hebben tot 

de betreffende grond.

8.  Beschadigingen ten gevolge van de onder punt 7 genoemde activiteiten komen voor rekening van de 
gebruiker; gebruiker heeft geen verhaal van kosten op de gemeente Hengelo of door deze aangewezen 
derden.

9.  Indien de onderhoudstoestand van het tuintje volgens de gemeente het straatbeeld verstoort, zal zij - na 
voorafgaande schriftelijke of mondelinge waarschuwing en een wachttijd van één maand - het gebruik 
door de bewoner opzeggen.

10.  In geval van een breedte van 60 centimeter dient een opstaande rand van minimaal 15 centimeter te 
 worden gemaakt.
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