De gemeente Grave waardeert het zeer dat buurtbewoners/bedrijven mee willen werken aan het
onderhoud en de verbetering van het openbare groen in de wijken en kernen. Om dit goed te
laten verlopen is het wel nodig een aantal afspraken te maken. Daarvoor is deze overeenkomst
bedoeld.

Let op, dit is een voorbeeld. Een werkelijke overeenkomst kan afwijken

Overeenkomst zelfbeheer (Groen)
Onderhoud in de openbare ruimte
Deze overeenkomst wordt gesloten tussen:
De gemeente Grave, vertegenwoordigd door de heer N. (Nico) Heere, medewerker
Infrastructuur, beheer en onderhoud, afdeling Openbare Werken, contractbeheerder, hierna
te noemen: ‘de gemeente’
en
Naam:
Per adres :
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon
Hierna te noemen: ‘de beheerder’
De gemeente verklaart een openbare groenstrook in onderhoud te geven aan de beheerder
en deze verklaart de groenstrook te onderhouden. Deze groenstrook is een deel van de
buurt ………….. van de gemeente Grave en bevindt zich met name aan de voorzijde van de
woningen …………. en wordt onderhouden door de heer/mevrouw …………
.
Het heeft een oppervlakte van afgerond …….. m2. Zie bijgevoegd kaartje met
oppervlaktevermelding.

Afspraken
De gemeente geeft deze openbare groenstrook in onderhoud/zelfbeheer met de volgende
afspraken.

1. Het onderhoud betreft:
a. Het zo veel mogelijk onkruidvrij houden van de beplanting.
b. Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil.
c. Het onderhouden van het aanwezige groen, (knippen randen).
2. De beheerder onderhoudt de groenstrook met zelfbeheer uitsluitend als openbare
ruimte.
3. Het beheer en onderhoud van de groenstrook zal het openbaar karakter ervan niet
schenden. Dit betekent dat beelden en/of bouwwerken en/of speeltoestellen die
normaal gesproken in privétuinen staan, niet zijn toegestaan. Ook omheiningen,
hekwerken, (hoge) hagen, schuttingen en muren mogen niet worden geplaatst.
4. De beheerder zal de groenstrook goed onderhouden houden:
a. De beheerder zal op de groenstrook geen reclame-uitingen of andere
aanduidingen aanbrengen of laten aanbrengen.
b. De gemeente verzorgt het onderhoud van de bomen. Onder andere
snoeiwerkzaamheden van de bomen komen dus voor rekening van de
gemeente.
c. De beheerder mag in de groenstrook niet dieper graven of laten graven dan 20
centimeter in verband met eventueel aanwezige kabels en leidingen.
d. De beheerder zal geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken of laten
gebruiken op en nabij de groenstrook.
5. De gemeente behoudt zich het recht voor – mede ten behoeve van de nutsbedrijven
– noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, waar mogelijk met behoud en zoveel
mogelijk herstel van de aanwezige beplanting. Een en ander zonder recht op
schadevergoeding.
6. De grond blijft eigendom van de gemeente.
7. De gemeente is bereid, indien de beheerder daar om verzoekt, om ondersteuning te
verlenen voor beheer en onderhoud (zoals het geven van groentechnische tips).
8. Schoffelafval wordt niet door de gemeente opgehaald. Wanneer het onkruid geen
zaad heeft gevormd kan dit het beste blijven liggen. Snoeiafval kan na overleg met
de buitendienst wel worden opgehaald.
9. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is van
kracht na ondertekening door beide partijen. Beide partijen kunnen de overeenkomst
zonder nadere motivatie schriftelijk opzeggen, waarbij een opzegtermijn van één
maand in acht wordt genomen.
10. De gemeente kan, indien nodig, de beheerder wijzen op nalatigheid in onderhoud.
Daarbij kan de beheerder worden verzocht om achterstallig onderhoud alsnog uit te
voeren. De gemeente behoudt zich het recht voor om het beheercontract op te
zeggen en het terrein in eigen beheer terug te nemen, indien zij dat wenselijk acht.
11. Het onderhoudscontract is geldig zolang de beheerder op bovengenoemd adres
ingeschreven staat en er geen sprake is van opzegging als bedoeld in artikel 9 en
10.
12. Zonder goedkeuring van de gemeente is deze overeenkomst niet overdraagbaar.
13. Voor de verrichte werkzaamheden wordt gerekend met een vergoeding van op basis
van 70% van de inschrijfstaat van het huidige onderhoudsbestek. De oppervlakte van
de groenstrook is afgerond ……. m2. Dit betekent dat de vergoeding voor de
vermelde werkzaamheden op jaarbasis € …… bedraagt. Deze vergoeding wordt aan
het eind van het onderhoudsseizoen overgemaakt/ gestort op bankrekeningnummer
.…………………………………… van de wijk-, dorps-, of buurtvereniging.
In tweevoud opgemaakt en getekend door beide partijen,

Beheerder(s):

Gemeente:

………………………………………

De heer M. Jansen
Teamleider Infrastructuur, beheer en onderhoud

Handtekening

Handtekening

………………………………………

………………………………………

Plaats ……………… Datum …………….

Plaats ……………… Datum …………….

Bijlage
Kaartje van het te onderhouden plantsoen.

