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Geveltuinbeleid stadsdeel Oost en nadere regels voor het plaatsen 
van plantenbakken en gevelbanken 

 
 
Inleiding 
Al enige jaren is er de mogelijkheid voor bewoners om geveltuinen in te richten en te onderhouden in 
de openbare ruimte. Hiermee wordt in de behoefte voorzien om de stenige omgeving te vergroenen 
en tegelijkertijd zorgt het voor een plezierig leefklimaat in de buurt. Het stadsdeel streeft naar een 
prettige leefomgeving waarbij groen in de openbare ruimte een belangrijke rol speelt (programma-
akkoord). Met het toestaan van geveltuinen en plantenbakken wordt daar een nadere invulling aan 
gegeven. Het bijkomende effect van de toename van kleine groenplekken is dat het bijdraagt aan het 
waterbergende vermogen, fijnstof-opvang genereert en de biodiversiteit versterkt. De vegetatie trekt 
insecten en vlinders aan en zal daarbij voor een extra voedselbron en schuilgelegenheid zorgen voor 
vogels. 
Het stimuleren van geveltuinen draagt bij aan de betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte 
en verhoogt daarmee de cohesie in de buurt. Een bijkomend voordeel is dat dit groen geen extra 
beheerkosten tot gevolg heeft omdat de bewoners de geveltuin zelf inrichten en onderhouden.  
 
Aanleiding 
In het verleden zijn veel geveltuintjes aangelegd (schatting 800) en er zijn nog veel plekken waar een 
geveltuin mogelijk is. De voormalige stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Zeeburg gaven op 
onderdelen een andere invulling aan het geveltuinbeleid. Om verwarring te voorkomen is het beleid 
geharmoniseerd en. In deze nota wordt invulling gegeven aan het nieuwe geveltuinbeleid van 
stadsdeel Oost. 
Naast een geveltuin is er de mogelijkheid om plantenbakken en gevelbanken te plaatsen. Ofschoon 
het plaatsen vrij is, is het wel noodzakelijk regels te stellen. Daarom wordt dit samen met het 
geveltuinbeleid vastgesteld. In de bijlage staan de nadere regels voor het plaatsen van plantenbakken 
en gevelbanken waar de initiatiefnemer rekening mee dient te houden.  
 
Aanleg gratis door het stadsdeel 
Het stadsdeel (uitvoerende afdeling BORH) legt de geveltuinen gratis aan. Aanleg mag niet door de 
initiatiefnemer zelf gebeuren. Deze voorwaarde is er om te waarborgen dat de geveltuin op een 
uniforme manier wordt aangelegd en voldoet aan de voorwaarden. Tevens wordt eventuele schade 
aan kabels en leidingen voorkomen.  
Er is gekozen om geen bijdrage voor de aanleg van de initiatiefnemer te vragen. De kosten komen 
daarmee geheel ten laste van het dagelijks onderhoudsbudget van BORH.  
Een eenvoudige extrapolatie van het aantal geveltuinen in de voormalige stadsdelen naar Oost 
betekent dat we kunnen uitgaan van 100 geveltuintjes. Er wordt een plafond van € 40.000,- per jaar 
ingesteld. De aanvragen zullen op volgorde van binnenkomst worden behandeld, wanneer het budget 
verbruikt is zal de aanvrager hierover worden geïnformeerd en op de wachtlijst worden gezet voor het 
komende jaar. 
 
Doelgroep 
De initiatiefnemer is de bewoner of ondernemer die de geveltuin aanvraagt en het aanvraagformulier 
met de bijgevoegde regels ondertekent. 
Niet alle initiatiefnemers zijn eigenaar van de betreffende woning/gevel. Zo kan bijvoorbeeld een 
bovenbewoner een aanvraag indienen voor aanleg van een geveltuin. In dit geval zal de 
initiatiefnemer met de eigenaar/huurder van de woning of gevel moeten overleggen. 
Geveltuinen mogen in principe aan de gevel worden aangelegd, mits het niet al openbaar groen 
betreft. Er gelden echter wel een aantal spelregels waar de initiatiefnemer rekening mee moet 
houden. 
 
Collectieven 
Het is tevens mogelijk voor bewonersverenigingen of collectieven om een initiatief te starten voor het 
gezamenlijk beheer van een aantal geveltuinen in bijvoorbeeld een straat of blok. Het stadsdeel 
verwelkomt bewonersinitiatieven en wil deze mogelijkheid dan ook behouden. De betrokken 
deelnemers zullen dan allen het formulier ondertekenen. Om het geheel overzichtelijk te houden zal er 
één persoon fungeren als hoofdinitiatiefnemer en contactpersoon voor het stadsdeel.  
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In het geval van een collectief zal eerst moeten worden afgestemd met de afdeling buurtparticipatie en 
de uitvoerder van het stadsdeel (en eventueel de woningbouwvereniging) om de technische 
mogelijkheden te bespreken. 
 
Aanvraag 
De initiatiefnemer kan een aanvraag indienen via het digitale loket of een aanvraagformulier van het 
stadsdeel verkrijgen, zowel digitaal als fysiek. Afdeling Beheer Openbare Ruimte Heel zal de 
uitvoerbaarheid beoordelen en neemt contact op met de initiatiefnemer.  
 
Minimale vrije doorgang 
Er is gekozen voor een minimale vrije doorgang van 150 cm. De afmeting is tevens in 
overeenstemming met het concept Handboek Inrichting Openbare Ruimte. Op deze manier wordt de 
passeerbaarheid in de openbare ruimte gewaarborgd.  
Om te voorkomen dat door het plaatsen van fietsen de vrije doorgang wordt versmald en daarbij 
minder validen beperkt worden is een extra regel toegevoegd: Er moet een afstand van tenminste 2 
meter wordt vrijgehouden tot objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en 
andere nutsvoorzieningen, fietsparkeervoorzieningen, lichtmasten, verkeersvoorzieningen, 
afvalvoorzieningen en ieder straatmeubilair. 
 
Restricties voor locaties 
In winkelconcentratiegebieden wordt een geveltuin niet toegestaan om te waarborgen dat er 
voldoende loopruimte over blijft. Tevens wordt extra aandacht besteedt aan toegankelijkheid voor 
minder validen. In principe kan een geveltuin niet in het openbaar groen worden aangelegd. 
 
In rekening brengen van verwijdering bij verwaarlozing  
Het in rekening brengen van de verwijderingkosten wanneer de regels niet in acht worden genomen, 
benadrukt dat de aanvrager zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van de geveltuin.  
Wanneer een persoon niet meer in staat is om de geveltuin te behouden en geen vervangende 
initiatiefnemer kan vinden, zal deze een aanvraag voor verwijdering kunnen doen. In dit geval zullen 
er geen kosten in rekening worden gebracht. 
 
Bestaande geveltuinen 
In een aantal gevallen zullen bestaande geveltuinen niet meer aan de eisen van het huidige beleid 
voldoen. Deze geveltuinen kunnen blijven bestaan, tenzij het tot gevaarlijke situaties leidt of de vrije 
doorgang belemmerd. Wanneer dit leidt tot klachten zal team handhaving deze in behandeling nemen 
en contact opnemen met de (hoofd)initiatiefnemer. 
 
Handhaving 
Tot nu toe is de ervaring dat de richtlijnen goed worden nageleefd en nauwelijks klachten 
binnenkomen. Wanneer een klacht binnenkomt zal in eerste instantie de aard van de klacht worden 
onderzocht door team handhaving. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn van het overtreden van de 
gestelde regels en een onveilige situatie ontstaan zijn of de vrije doorgang worden belemmerd, dan 
zal de initiatiefnemer hierop worden aangesproken. Met team handhaving, de initiatiefnemer en 
afdeling Beheer Openbare Ruimte Heel zal naar een passende oplossing worden gezocht. Dit kan 
bijvoorbeeld een kleine aanpassing betekenen aan de geveltuin of de omgeving. Mocht de 
initiatiefnemer niet meewerken of reageren, dan kan er actie worden ondernomen om de geveltuin, 
plantenbak en of gevelbank te verwijderen op kosten van de initiatiefnemer. 
 
Plaatsen van plantenbakken en gevelbanken 
Bewoners en ondernemers hebben de mogelijkheid de leefbaarheid in de straat te verbeteren door 
zelf plantenbakken of een gevelbank te plaatsen. Hier is geen toestemming voor nodig, maar er zijn 
wel regels van toepassing waar de initiatiefnemer aan moet voldoen. Ook zijn er enkele locaties waar 
geen bankjes of plantenbakken mogen staan. Om de plaatsing van plantenbakken en gevelbanken zo 
goed mogelijk te reguleren zijn nadere regels opgesteld en in de bijlage opgenomen. Deze nadere 
regels zijn de uitwerking van artikel 4.5, tweede lid, van de APV. De nadere regels gelden in stadsdeel 
Oost, hetgeen betekent dat de eerder vastgestelde regels van stadsdeel Zeeburg zullen worden 
ingetrokken.  
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Proces 
Het concept geveltuinbeleid is voorgedragen aan het Dagelijks Bestuur. Het DB heeft ingestemd om 
de nota vrij te geven voor inspraak. 
Het concept geveltuinbeleid en de nadere regels voor het plaatsen van plantenbakken en 
gevelbanken is gedurende zes weken ter inzage gelegd bij het publiekscentrum van het 
stadsdeelkantoor. Er zijn 4 reacties binnen gekomen door bewoners en of belangenverenigingen. Aan 
de hand van de reacties zijn enige aanpassingen verwerkt. De gewijzigde versie wordt op 30 mei in de 
staf behandeld. 
Vervolgens wordt de gewijzigde nota in juni 2011 aan het DB voorgedragen om vast te stellen 
waarmee het oude beleid van de voormalige stadsdelen vervalt. 
 
Communicatie 
Het stadsdeel zal aandacht besteden aan het geveltuinbeleid door een nieuwsbericht te plaatsen in de 
stadsdeelkrant en op internet. Er zullen ook nieuwe folders worden gemaakt. In de informatiefolder is 
het aanvraagformulier en de overeenkomst bijgesloten. Tevens zal de mogelijkheid voor het plaatsen 
van plantenbakken en gevelbanken worden toegelicht. 
De folders zullen op verschillende plekken worden neergelegd of kunnen via internet worden 
gedownload. Het stadsdeel gaat gerichte initiatieven uitvoeren om de geveltuintjes actief onder de 
aandacht te brengen, en zal initiatieven uit de buurt ondersteunen, in samenwerking met buurtregie en 
woningcorporaties. 
 
De regels t.a.v. geveltuinen in Oost zijn: 

! De initiatiefnemer is de persoon die de geveltuin aanvraagt en onderhoudt, deze ondertekent 
het bijbehorende aanvraagformulier en is het aanspreekpunt voor het stadsdeel. 

! In geval van een collectief is er één contactpersoon en moeten alle andere deelnemers het 
formulier tevens ondertekenen.  

! Een geveltuin mag alleen door het stadsdeel aangelegd of verwijderd worden, plantenbakken 
en gevelbanken kunnen zelf worden geplaatst mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.  

! Een geveltuin mag niet in het openbaar groen worden aangelegd.  
! De huiseigenaar/huurder moet akkoord zijn met de aanleg van de geveltuin. 
! De aanleg van een geveltuin, het verwijderen van de tegels, het aanbrengen van tuinaarde en 

het aanleggen van de banden, wordt door het stadsdeel gratis uitgevoerd. 
! Er worden jaarlijks maximaal 100 geveltuinen door het stadsdeel aangelegd. 
! Indien het maximum aantal geveltuinen is bereikt worden aanvragen die daarna komen op de 

wachtlijst voor het volgende jaar geplaatst. 
! De initiatiefnemer zorgt zelf voor de beplanting, het onderhoud en beheer van de geveltuin, en  

het verwijderen van zwerfvuil. 
! De planten mogen geen overlast veroorzaken voor voorbijgangers en/of buren. 
! Er mogen geen bomen in de geveltuin worden geplant. 
! Bij het gebruik van klimplanten en verticaal groen dient de betrokken eigenaar van de gevel 

toestemming te geven. 
! De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn, afhankelijk van de overblijvende 

loopruimte, en heeft een lengte van maximaal de perceelbreedte bij woningen. 
! Op het trottoir moet minimaal 1.50 meter vrije ruimte overblijven. En er moet een afstand van 

tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:  
- objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en andere     

nutsvoorzieningen, 
- fietsparkeervoorzieningen 
- lichtmasten, verkeersvoorzieningen, afvalvoorzieningen en ieder straatmeubilair. 

! Geveltuinen kunnen in principe overal worden aangelegd behalve in bepaalde 
winkelconcentratiegebieden, wanneer dit zorgt voor vermindering van de bereikbaarheid. 

! Gemeentelijke diensten en/ of nutsbedrijven mogen geen hinder ondervinden van de 
geveltuin. 

! Wanneer nutsbedrijven en/of het stadsdeel in of naast de geveltuin werkzaamheden 
uitvoeren, is eventuele schade aan de geveltuin niet verhaalbaar bij het nutsbedrijf en/of het 
stadsdeel. 

! De ten behoeve van de geveltuin in bruikleen gegeven strook grond blijft eigendom van het 
stadsdeel. 

! De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de geveltuin wanneer deze 
verhuisd of niet meer aan de regels kan of wil voldoen. Hiervoor moet het formulier worden 
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aangepast en ondertekent. Wanneer dit niet lukt dan zal de initiatiefnemer een aanvraag 
moeten indienen voor verwijdering van de geveltuin, hier zijn geen kosten aanverbonden. 

! Bij verwijdering van de geveltuin, omdat niet aan de regels wordt gehouden, zal het stadsdeel 
€ 68, - in rekening brengen bij de initiatiefnemer. 

 
 
! De initiatiefnemer ondertekent het aanvraagformulier en verklaart zich daarmee akkoord met 

de regels t.a.v. geveltuinen. 
 
 

Bijlagen 
 

1. Nadere regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken op het voetpad in 
stadsdeel Oost. 

2. Aanvraagformulier geveltuin 
3. Informatie over beplanting van geveltuinen 
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Nadere regels voor het plaatsen van plantenbakken en gevelbanken op het voetpad in 

stadsdeel Oost. 
 
 
Bewoners en ondernemers hebben de mogelijkheid de leefbaarheid in de straat te verbeteren door 
daar zelf plantenbakken of een gevelbank te plaatsen. In het verleden was daar een vergunning voor 
nodig. Tegenwoordig is dat niet meer zo, maar wel zijn er algemene regels van toepassing, waar de 
initiatiefnemer aan moet voldoen. Ook zijn er enkele locaties waar geen bankjes of plantenbakken 
mogen staan. Artikel 4.5, tweede lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening voorziet in vaststelling 
van deze regels.   
 
De nadere regels luiden als volgt: 
 

1.1 Initiatiefnemer: de persoon, ondernemer of bewoner, die een plantenbak of gevelbank in de 
openbare ruimte wil plaatsen. Bij verhuizing kan initiatiefnemer de voorwerpen verwijderen of 
deze overdragen aan zijn opvolger. Deze wordt daarmee ‘initiatiefnemer’.     

1.2       Plantenbakken mogen zowel door particulieren als door ondernemers worden geplaatst. 
1.3 Gevelbanken mogen door particulieren en ondernemers worden geplaatst, maar in geen geval 

de functie van terras, zoals bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, hebben. 
 
2. Plantenbakken en gevelbanken mogen alleen zodanig worden geplaatst dat:   
2.1 de toegang tot naast- en bovenliggende woningen, instellingen en bedrijven 
 te allen tijde wordt vrijgehouden 
2.2 de strook met de bakken en/of gevelbank maximaal de lengte van de gevel heeft. 
2.3    er, inclusief begroeiing, altijd een vrije doorloopruimte van 1.50 meter resteert (en 1.00m op 

steigers, die uitsluitend als toegang voor woonboten functioneren) en er altijd     
een afstand van tenminste 2.0 meter wordt vrijgehouden tot:  
- objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en andere     
nutsvoorzieningen, 
- fietsparkeervoorzieningen 
- lichtmasten, verkeersvoorzieningen, afvalvoorzieningen en ieder straatmeubilair 

2.4 er geen hinder voor afwatering ontstaat 
 
3.1 Een gevelbank mag alleen met de rug tegen de gevel van de woning van de initiatiefnemer 

worden geplaatst. 
3.2 Een plantenbak wordt zo dicht mogelijk tegen de gevel, in ieder geval binnen 1.00m,  

geplaatst. 
3.3 Een plantenbak of een gevelbank mag niet op de rijweg, op een fietspad, op een 

geleidestrook voor slechtzienden, op een parkeervak, in een doorgang, op een gording, of in 
een groenvoorziening worden geplaatst. 

3.4 Een plantenbak of een gevelbank mogen niet voor een geveltuin, een hek of een andere 
afscheiding worden geplaatst. 

3.5 Een plantenbak of gevelbank mag niet voor een souterrain of een woning of onderneming op 
de begane grond staan zonder toestemming van de gebruiker daarvan. 

3.6 Een plantenbak of gevelbank losstaand is, dus niet verankerd, en plaatsing mag niet gepaard 
gaan met het opbreken van de weg. 

3.7 Een plantenbak of gevelbank moet handmatig verplaatsbaar zijn en mag niet worden 
bevestigd aan de gevel of aan andere objecten. 

 
4. De maximale afmetingen (breedte, inclusief begroeiing x diepte, inclusief begroeiing x hoogte) 

van een plantenbak bedragen  0.75 m x 0.75 m x 1.20 m, de maximale afmetingen van een 
gevelbank bedragen 1.50m x 0.50m.  

 
5.1 De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de technische staat en het onderhoud van de 

plantenbak of gevelbank en de inhoud van de plantenbak. 
5.2  Initiatiefnemer zorgt voor het schoonhouden van de gevelbank of plantenbak en voor het 

schoonhouden van de direct omringende openbare ruimte.  
5.3  Plantenbakken en gevelbanken dienen zich in deugdelijke staat te bevinden, en mogen in 

geen geval scherpe of uitstekende onderdelen bevatten. 
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5.4 Indien het plaatsen van plantenbakken leidt tot straatverontreiniging en niet wordt voldaan aan 
de aanzegging van of namens het dagelijks bestuur om deze op te ruimen, worden 
schoonmaak- en opruimwerkzaamheden van gemeentewege, doch voor rekening van de 
initiatiefnemer uitgevoerd.    

 
6. Een plantenbak of gevelbank mag geen reclame bevatten. 
 
7. Het stadsdeel kan aanwijzingen geven om de bak te verplaatsen als redenen van veiligheid 

daartoe noodzaken. Deze moeten worden opgevolgd. 
 
8.1 De initiatiefnemer zorgt er voor dat de plantenbak of gevelbank onmiddellijk wordt verwijderd 

of verplaatst:  
- op last van de politie, de brandweer of medewerkers van het stadsdeel 
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden in de openbare ruimte  
- als dat nodig is in verband met werkzaamheden aan of langs de gevel  

8.2 Initiatiefnemer draagt de kosten voor verplaatsing of verwijdering, volgend uit artikel 8.1. 
 
9. Het stadsdeel kan de plantenbak of gevelbank op kosten van de initiatiefnemer weghalen als 

deze niet wordt onderhouden en hierdoor afbreuk wordt gedaan aan- of gevaar ontstaat voor 
de omgeving, dan wel niet wordt voldaan aan de aanwijzingen zoals bedoeld onder artikelen  
7 en 8. 

 
10. Het dagelijks bestuur kan straten, pleinen ed. aanwijzen waar het plaatsen van plantenbakken 

en gevelbanken niet is toegestaan. Zie onderstaande benoemde locaties. 
 
12.1 Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de plantenbak 

of gevelbank wordt van gemeentewege voor rekening van de initiatiefnemer hersteld. 
12.2 De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van 

plantenbakken of gevelbanken. 
  
13. Voorwaarden van objectvergunningen voor gevelbanken en plantenbakken, die voor 1 februari 

2008 zijn verleend, blijven tot het einde van de geldigheidsduur van de vergunning geldig, met 
daarbij een uiterste datum van 31 december 2011, voor zover de vergunningvoorwaarden 
voor de initiatiefnemer gunstiger zijn dan deze nadere regels.  

 
 
Locaties waar plantenbakken en gevelbanken niet zijn toegestaan: 

 
1. Op alle steigers in de Waterbuurt op Steigereiland.  
2. Op de Javakade. 
3. Op steigers, die niet uitsluitend de functie hebben van toegang tot woonboten. Dat zijn 

bijvoorbeeld recreatiesteigers, of bijvoorbeeld steigers waar ook door ander verkeer dan 
woonboten kan worden afgemeerd.  

4. Voor ondernemingen in de winkelconcentratiegebieden 
 
Richtlijnen voor kadetuinen, bestaande uit plantenbakken. 
 

1. De maximale diepte van een kadetuin is gelijk aan de deksteen. 
2. De maximale lengte van de kadetuin is gelijk aan de lengte van de woonboot. 
3. In winkelgebieden mogen geen kadetuinen worden ingericht wanneer dit voor een 

verslechterde bereikbaarheid kan zorgen. 
4. Kadetuinen mogen op geen enkele wijze een bedreiging vormen voor beschermde kadeflora. 
5. Haagvorming en onttrekking van het zicht op het water is niet toegestaan. 
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      AANVRAAGFORMULIER GEVELTUIN   
 
Naam....................................................................................................................................... 
 
Straat + huis nr. ....................................................................................................................... 
 
Postcode………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoon .................................................................................................................................... 
 
Mail……………………………………………………………………………………………………… 
 
Gewenst formaat diepte x lengte    O* 30cmx ……...cm 
 
        O* 45cmx…...….cm 
 
        O* 60cmx............cm  
 
* Uitvoerbaarheid te beoordelen door het Stadsdeel 
 

Gewenste plaats van de bak (adres)............................................................................... 

situatieschets 

 
De regels t.a.v. geveltuinen in Oost zijn: 

! De initiatiefnemer is de persoon die de geveltuin aanvraagt en onderhoudt, deze ondertekent 
het bijbehorende aanvraagformulier en is het aanspreekpunt voor het stadsdeel. 

! In geval van een collectief is er één contactpersoon en moeten alle andere deelnemers het 
formulier tevens ondertekenen.  

! Een geveltuin mag alleen door het stadsdeel aangelegd of verwijderd worden, plantenbakken 
en gevelbanken kunnen zelf worden geplaatst mits er aan de voorwaarden wordt voldaan.  

! Een geveltuin mag niet in het openbaar groen worden aangelegd.  
! De huiseigenaar/huurder moet akkoord zijn met de aanleg van de geveltuin. 
! De aanleg van een geveltuin, het verwijderen van de tegels, het aanbrengen van tuinaarde en 

het aanleggen van de banden, wordt door het stadsdeel gratis uitgevoerd. 
! Er worden jaarlijks maximaal 100 geveltuinen door het stadsdeel aangelegd. 
! Indien het maximum aantal geveltuinen is bereikt worden aanvragen die daarna komen op de 

wachtlijst voor het volgende jaar geplaatst. 
! De initiatiefnemer zorgt zelf voor de beplanting, het onderhoud en beheer van de geveltuin, en  

het verwijderen van zwerfvuil. 
! De planten mogen geen overlast veroorzaken voor voorbijgangers en/of buren. 
! Er mogen geen bomen in de geveltuin worden geplant. 
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! Bij het gebruik van klimplanten en verticaal groen dient de betrokken eigenaar van de gevel 
toestemming te geven. 

! De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn, afhankelijk van de overblijvende 
loopruimte, en heeft een lengte van maximaal de perceelbreedte bij woningen. 

! Op het trottoir moet minimaal 1.50 meter vrije ruimte overblijven. En er moet een afstand van 
tenminste 2 meter wordt vrijgehouden tot:  
- objecten zoals onder- en bovengrondse brandkranen, elektriciteits- en andere     

nutsvoorzieningen, 
- fietsparkeervoorzieningen 
- lichtmasten, verkeersvoorzieningen, afvalvoorzieningen en ieder straatmeubilair. 

! Geveltuinen kunnen in principe overal worden aangelegd behalve in bepaalde 
winkelconcentratiegebieden, wanneer dit zorgt voor vermindering van de bereikbaarheid. 

! Gemeentelijke diensten en/ of nutsbedrijven mogen geen hinder ondervinden van de 
geveltuin. 

! Wanneer nutsbedrijven en/of het stadsdeel in of naast de geveltuin werkzaamheden 
uitvoeren, is eventuele schade aan de geveltuin niet verhaalbaar bij het nutsbedrijf en/of het 
stadsdeel. 

! De ten behoeve van de geveltuin in bruikleen gegeven strook grond blijft eigendom van het 
stadsdeel. 

! De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het overdragen van de geveltuin wanneer deze 
verhuisd of niet meer aan de regels kan of wil voldoen. Hiervoor moet het formulier worden 
aangepast en ondertekent. Wanneer dit niet lukt dan zal de initiatiefnemer een aanvraag 
moeten indienen voor verwijdering van de geveltuin, hier zijn geen kosten aanverbonden. 

! Bij verwijdering van de geveltuin, omdat niet aan de regels wordt gehouden, zal het stadsdeel 
€ 68, - in rekening brengen bij de initiatiefnemer. 

 
Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de bovenstaande gestelde voorwaarden. 
 
 
Datum……………….. 
 
 
Naam ……………………………………… 
 
 
Handtekening…………………………….. 
 

In geval van een collectief is er één initiatiefnemer die de aanvraag namens het collectief indient. 
Deze persoon is het aanspreekpunt voor het stadsdeel. Alle leden van het collectief moeten tevens dit 
aanvraagformulier ondertekenen. 
 
Mede beheerders: 
Naam Adres Handtekening 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Het formulier dient te worden gestuurd naar: 
 
Stadsdeel Oost 
Tav Secretariaat BORH 
Postbus 94801 
1090 GV Amsterdam 


