
Overeenkomst groenadoptie gemeente Hengelo

Overeenkomst groenadoptie gemeente Hengelo 
 
 
Ja, wij adopteren het gemeentelijk groen op de volgende locatie:  
 
 Straatnaam:  ……………………………………………………………………… 
 Ter hoogte van:  ……………………………………………………………………… 
 Oppervlakte:   ……………………………………………………………………… 
 
Wij begrijpen onderstaande spelregels voor groenadoptie en zullen hier naar handelen. 
 
Onderhoud en aanplant 
• De bewoners die het groen adopteren nemen het onderhoud van het gemeentelijke groen over 

van de gemeente.  
• Bomen komen niet in aanmerking voor groenadoptie. Voor alle onderhoudswerkzaamheden aan 

de bomen blijft de gemeente verantwoordelijk.  
• Het plantvak moet zijn groene uitstraling behouden. U kunt in veel gevallen wel verfraaien, 

bijvoorbeeld door het aanplanten van éénjarige beplanting, vaste planten of solitaire struiken. 
Als u bestaande gemeentelijke beplanting wilt verwijderen, dan verzoeken wij u hierover 
contact op te nemen met de beheerder van de openbare ruimte.  

 
Contactpersonen 
• Voor de adoptie van een perceel groen zijn tenminste drie huishoudens nodig: deze tekenen 

allen de overeenkomst.  
• Als één van de contactpersonen stopt, nemen de twee overige deelnemers de taken over. U 

kunt zelf ook zorgen voor een vervanger. We vragen u de wijzigingen door te geven aan de 
gemeente.  

• Als alle groepsleden willen stoppen, neemt een van de contactpersonen contact op met de 
gemeente. De overeenkomst wordt dan beëindigd en de gemeente neemt de grond in eigen 
beheer.  

• Bij bezwaren van omwonenden, moet u dit zelf onderling oplossen. Komt u er samen niet uit, 
dan kunt u contact opnemen met de medewerker openbare ruimte van de gemeente. 

  
Risico’s en gevaren 
• Groenadoptie mag niet leiden tot (verkeers-) onveilige situaties. Uw en andermans (verkeers-) 

veiligheid staat voorop.  
• Vanwege de mogelijke ligging van kabels en leidingen in de ondergrond, mag er niet dieper 

dan 30 centimeter worden gegraven.  
• Kabel- en leidingbeheerders krijgen van de gemeente indien nodig toegang voor het uitvoeren 

van werkzaamheden.  
• De gemeente mag geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken voor het onderhoud van 

groenvakken. Voor bewoners die gemeentegroen adopteren, geldt deze regel ook. 
 
Rechten en taken gemeente 
• De gemeente blijft eigenaar van de grond.  
• De overeenkomst kan door beide partijen alleen schriftelijk worden opgezegd, met een 

opzegtermijn van vier weken. In geval van een calamiteit kan de overeenkomst direct door de 
gemeente worden opgezegd.  
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Vragen? 
• U kunt de beheerder vragen stellen over onderhoud en beplanting. Ook als u een bijzonder idee 

heeft over groenadoptie kunt u bij de beheerder terecht.  
 
 
Persoonlijke gegevens 
   1e contactpersoon       2e contactpersoon  3e contactpersoon 
 
Naam               ………………………………       ……………………………… ……………………………… 
Straat/huisnummer ………………………………       ……………………………… ……………………………… 
Postcode    ………………………………       ……………………………… ……………………………… 
Telefoonnummer  ………………………………       ……………………………… ……………………………… 
E-mailadres                 ………………………………       ……………………………… ……………………………… 
 
 
Medewerker openbare ruimte gemeente Hengelo 
 
Naam   ……………………………… 
e-mailadres  ………………………………  
Telefoonnummer ……………………………… 
 
Beheerder 
 
Naam   ……………………………… 
e-mailadres  ………………………………  
Telefoonnummer ……………………………… 
 
 
Voor akkoord 1e contactpersoon:    Voor akkoord gemeente: 
 
………………………………      ……………………………… 
 
 
 
………………………………      ………………………………   
  
 


