Aanvraagformulier
geveltuin, boomspiegel & plantenbak

Bezoekadres
Postadres

Ganzenmarkt 1
Postbus 354
7570 AJ Oldenzaal

Telefoon

(0541) 58 81 11

E-mail

info@oldenzaal.nl

Internet

www.oldenzaal.nl

U wilt een geveltuintje aanleggen en/of een boomspiegel adopteren en/of een plantenbak plaatsen in de
openbare ruimte. U kunt hiervoor een verzoek doen door het invullen van dit aanvraagformulier.
Naar aanleiding hiervan nemen wij vervolgens contact met u op.
Hoe gaat het in zijn werk?
U dient uw aanvraag in bij de gemeente Oldenzaal, team ontwikkeling. U kunt het formulier sturen aan de
gemeente Oldenzaal via info@oldenzaal.nl of opsturen naar Postbus 354, 7570 AJ Oldenzaal.
Gegevens aanvrager
naam

man

vrouw

adres
postcode en woonplaats
telefoon
e-mail
Gegevens van de aanvraag (vink aan wat u wilt aanvragen)
aanleggen van een geveltuin
adopteren van een boomspiegel
neerzetten van een plantenbak
Nabij adres:
De spelregels
Belangrijk! Als u een aanvraag indient moet u aan een aantal spelregels voldoen. Lees deze spelregels
op de achterzijde van dit formulier voordat u het formulier ondertekent! Lever ook een situatietekening
in bij uw aanvraag! Dit is nodig om te kijken of er aan de voorwaarden wordt voldaan.
Ondertekening
Door het ondertekenen van dit aanvraagformulier geeft u aan de algemene spelregels en de specifieke
spelregels voor uw aanvraag te hebben gelezen en deze op te volgen. Na het ondertekenen en opsturen
van het aanvraagformulier wordt er contact met u opgenomen.

Datum

In te vullen door de gemeente

Naam aanvrager

Handtekening aanvrager
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gemandateerde

Algemene spelregels
Hieronder leest u de algemene spelregels voor het plaatsen van een geveltuin, het adopteren van een
boomspiegel en het neerzetten van een plantenbak.


Er moet minimaal nog 1,20 m ruimte vrij zijn op de stoep voor de toegang van rolstoelen en kinderwagens.



Het overhangen van planten over de stoep of andere hinder zijn niet toegestaan.



De gemeente blijft eigenaar van de grond.



De gemeente en netbeheerders hebben altijd vrije toegang tot de grond die in gebruik genomen is
voor o.a. werkzaamheden aan kabels en leidingen.



Eventuele schade aan kabels en leidingen zijn voor eigen rekening.



Waar nodig snoeit u, verwijdert u (zwerf)afval en verwijdert u onkruid.



Indien nodig vervangt u dode planten en struiken.



U gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen.



U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele ontstane schade aangebracht door de planten.



Kijk voor tips over welke planten er gebruikt kunnen worden op de lijst met ‘planten in de openbare
ruimte’.



De gemeente is bij bijvoorbeeld onkruidbestrijding of zout strooien bij gladheid niet aansprakelijk voor
eventuele gevolgschade.



Houdt rekening met het type plant dat gepoot wordt, sommige planten veroorzaken overlast door
bijvoorbeeld wortels die tegels omhoog drukken of veel zaden laten vallen. Kijk voor de zekerheid op
de lijst met planten.
Zie hiervoor https://www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen

Aanvullende regels
Voor het aanleggen van een geveltuin, adopteren van een boomspiegel of het neerzetten van een plantenbak zijn per geval nog aanvullende spelregels.
U leest ze op de site van de gemeente Oldenzaal: kijk op https://www.oldenzaal.nl/zelfdoeninhetgroen
.
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