
OVEREENKOMST GROENPARTICIPATIE

1. De gemeente Sittard-Geleen, vertegenwoordigd door……………….., teammanager Planning & 
Opdrachten van de cluster Ruimtelijke Projecten en Beheer, hierna te noemen: de gemeente,

2. <Naam, adres bewoners>, hierna te noemen: de bewoners

Overwegende

• dat de gemeenteraad op 28 juni 2012  het IBOR-beleidsplan 2012-2015 heeft vastgesteld;

• dat toen ook besloten  is, om een deel van het groen om te vormen. Groen dat duur is 

onderhoud wordt vervangen door goedkoper te beheren groen; 

• dat het gaat om kleinschalige projecten op buurtniveau;

• dat de grond eigendom blijft van de gemeente.

Partijen komen overeen:

Dat de gemeente een strook gemeentegrond  in beheer en onderhoud geeft aan de bewoners, die 
verklaren deze strook in beheer en onderhoud aan te nemen: 

De strook gemeentegrond ligt bij  het perceel 
<…adres…>

hierna te noemen ’het openbaar groen’, zoals op de bijgevoegde tekening is aangegeven.

Voorwaarden:

• Deze overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd en gaat in op de datum van ondertekening. Als 
partijen de overeenkomst tussentijds willen beëindigen, houden ze een opzegtermijn van drie 
maanden in acht;

• De bewoners mogen het openbaar groen niet aan derden in gebruik of huur geven;

• Het groen blijft altijd een openbaar karakter houden: het mag geen verlenging worden van een 
eigen tuin;

• De bewoners beheren het openbaar groen zodanige dat er geen hinder of overlast voor de 
omgeving ontstaat (bijv. overhangende takken);

• De bewoners maken hun werkzaamheden aan het openbaar groen bekend bij alle 
omwonenden/belanghebbenden;

• De bewoners overhandigen de gemeente een lijst met handtekeningen van 
omwonenden/belanghebbenden waaruit blijkt dat de buurt geen bezwaar heeft tegen de 
werkzaamheden aan het groen. 

• De gemeente geeft aan wie de omwonenden/ belanghebbenden zijn; 

• Gemeentelijke diensten en bedrijven hebben altijd toegang tot hun kabels, leidingen en 
riolering. Als er beplanting verwijderd moet worden voor werkzaamheden, zorgt de gemeente 
voor herstelwerkzaamheden;



• Het is niet toegestaan om op het openbaar groen:

1. onkruidbestrijdingsmiddelen en kunstmest te gebruiken;

2. verharding (bijv. asfalt of beton) aan te brengen;

3. schuttingen of (bouw)werken/constructies te plaatsen;

• Eventueel aanwezige bomen blijven in onderhoud bij de gemeente. Het is niet toegestaan om 

onder of bij een boom te graven;

• De bewoners benoemen één contactpersoon die aanspreekpunt is voor de gemeente;

• De bewoners ontvangen voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen geen 
financiële vergoeding en hebben ook bij beëindiging van de overeenkomst geen recht op een 
vergoeding;

• De gemeente heeft minimaal twee keer per jaar contact met de bewoners over de voortgang en 

gemaakte afspraken;

Aldus in viervoud opgemaakt en getekend te Sittard-Geleen,

Gemeente Sittard-Geleen Bewoner

_________________________ _________________________

(datum) (datum)

_________________________ _________________________

(naam en handtekening) (naam en handtekening)

Bewoner

_________________________

(naam en handtekening)

Bewoner

_________________________

(naam en handtekening


