Aanvraagformulier Geveltuin
Wilt u een geveltuintje aanleggen? Vul dit formulier in en stuur het naar:
Gemeente Bergen op Zoom
Afdeling Realisatie en Beheer team Groenontwerp en Beheer
Postbus 35
4600 AH Bergen op Zoom
U kunt het formulier ook afgeven aan de receptie van het stadkantoor.
De gemeente kijkt of het trottoir breed genoeg is voor de aanleg van een geveltuin. Is er onvoldoende ruimte en kunt u dus geen
geveltuin aanleggen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten.
Is er wel ruimte voor een geveltuin, dan ontvangt u ook bericht. De toezichthouder kan advies geven over de aanleg. Omdat er in
het centrum van de stad natuursteenbestrating ligt, legt de gemeente de geveltuin aan. U zorgt zelf voor de beplanting.
Buiten het centrumgebied kunt u uw geveltuin wel zelf aanleggen.
Aanvrager
Ik, ……………………………………………….. (naam aanvrager) wil een geveltuin aanleggen op het volgende adres:
……………………………………………….. (adres geveltuin).
Mijn adres is: ………………………………………………..
Mijn telefoonnummer is: ………………………………………………..
Ik, ……………………………………………….. (aanvrager van de geveltuin) verklaar dat ik
als eigenaar van het pand het gebruiksrecht heb of
van de eigenaar van het pand het gebruikersrecht van de geveltuin heb gekregen.
Ik draag zorg voor de beplanting en het onderhoud van de geveltuin.
Eigenaar
Als u als aanvrager niet de eigenaar bent van het pand waar de geveltuin bij wordt aangelegd, heeft u toestemming nodig van de
eigenaar.
Ik, ……………………………………………….., eigenaar van het pand ……………………………………………….., geef toestemming aan de
aanvrager om een geveltuin aan te (laten) leggen voor dit pand.
Mijn adres is: ………………………………………………..
Handtekening eigenaar:
Voorwaarden
U krijgt het gebruiksrecht voor de geveltuin onder de volgende voorwaarden:
De geveltuin blijft eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente heeft de bevoegdheid om op ieder
moment, als dat nodig zou zijn, het gebruiksrecht op te zeggen.
Een geveltuin mag aangelegd worden als de stoep breed genoeg is. Er moet op de stoep altijd een loopruimte overblijven van
minimaal 1,20 meter.
Uw geveltuin mag maximaal zo breed zijn als de raampartij(en) of als de penanten (muurdammen) en niet dieper zijn als 0,30
meter.
U moet de geveltuin goed onderhouden. De aanvrager van de geveltuin is verantwoordelijk voor het onderhoud.
De geveltuin mag geen overlast veroorzaken en/of de doorgang beletten. De aanvrager zorgt ervoor dat voorbijgangers zich
niet kunnen prikken of ergens tegenaan kunnen botsen. De beplanting mag niet over de straat hangen.
In de geveltuin zijn bomen of andere diepwortelende beplanting niet toegestaan.
De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg van de geveltuin.
Als de aanvrager of eigenaar ‘vertrekt’, moet de volgende bewoner/huurder/eigenaar de verantwoordelijkheid voor de
geveltuin op zich nemen. Als deze dit niet doet, moet de aanvrager de stoep in de oorspronkelijke staat terugbrengen.
Hiervoor neemt u contact op nemen met de gemeente Bergen op Zoom.
Bij werkzaamheden aan kabels of leidingen is het misschien mogelijk dat de geveltuin verwijderd moet worden of beschadigd
raakt. De gemeente, of een ander uitvoerend bedrijf, kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Uiteraard wordt
schade bij werkzaamheden zoveel mogelijk vermeden.
Voor akkoord:
Datum
Handtekening aanvrager

Plaats

