Een gratis geveltuin

Tegel eruit, plant erin

Gratis geveltuin

Dochsto ek mei?!

Wanneer jouw woning of winkelpand aan de
openbare weg ligt, kun je bij de gemeente een
gratis geveltuin aanvragen!
Wat een geveltuin precies is, of je in aanmerking
komt en hoe je je aanmeldt, vind je hier.

Contact
Gratis geveltuin aanvragen?

Meld je aan via sudwestfryslan.nl/steenbreek.
Geen computer maar toch een geveltuin
aanvragen? Vul het formulier in stuur het naar:
Gemeente Súdwest-Fryslân,
Postbus 10.000, 8600 HA Sneek

Heb je een vraag?
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Mail naar steenbreek@sudwestfryslan.nl.

Op zoek naar tips?

Wil jij meer lezen over hoe je jouw tuin kunt
vergroenen? Kijk dan eens op steenbreek.nl
of huisjeboompjebeter.nl.

Ga voor meer info naar:
sudwestfryslan.nl/steenbreek

Succes!
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Help jij mee de
leefomgeving te
vergroenen?

De geranium is een
halfschaduwplant

Zonnehoed is een
echte zonaanbidder

Planten voor in je geveltuin

Een geveltuin kan vaak droog zijn. Kies
planten die hier goed tegen kunnen.
Op sudwestfryslan.nl/steenbreek staan tips over
welke plantensoort je het best kunt kiezen voor
in je geveltuin.

De geveltuinenactie
Een van de Steenbreekacties in gemeente
Súdwest-Fryslân is de geveltuinenactie.
Wat is een geveltuin?
Een geveltuin is een extra stuk tuin dat ligt aan een
woning of pand die aan de openbare weg grenst.
Wanneer je een geveltuin aanvraagt, legt een lokale
hovenier het tuintje van 30-45 cm breed aan. De
grond blijft van de gemeente, maar je zorgt zelf voor
de planten en onderhoudt de tuin.
Ons klimaat verandert
Steeds vaker zijn er hevige regenbuien of is het een
lange tijd erg warm en droog. Hevige regenbuien
geven wateroverlast en droogte geeft schade en
lage grondwaterstanden. Ook krijgen veel mensen
last van hun gezondheid als het zolang erg warm
is. Met de aanleg van een geveltuin draag je een
steentje bij aan een beter klimaat.
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Voordelen
Geveltuinen:
• maken de straat groener en gezelliger;
• koelen de straat af;
• vangen water op;
• bevorderen de biodiversiteit (meer bijen,
hommels, vlinders en vogels);
• zorgen voor meer sociale betrokkenheid.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een
gratis geveltuin, moet je aan een
aantal woorwaarden voldoen:
• De geveltuin grenst aan de woning/het
bedrijfspand en is eigendom van de gemeente.
• De grond blijft van de gemeente.
• De gemeente legt de geveltuin aan zonder
planten.
• Je zorgt zelf voor de beplanting en het
onderhoud.
• De geveltuin is maximaal 45 cm breed.
• Er blijft minimaal 1,2 m loopruimte over.
• De gemeente en nutsbedrijven hebben altijd
vrije toegang tot de grond van de geveltuin.
• Voorkom overlast door overhangende takken en
ander groen.
• Huurdersverenigingen of vereniging van
eigenaren kunnen aanvullende voorwaarden
aan de beplanting of aan het onderhoud stellen.
• Als je verhuist, draag je de geveltuin over aan de
nieuwe eigenaar/huurder. Als deze de geveltuin
niet wil, haal je de geveltuin weg en breng je het
weer in de originele staat terug; je kunt hierover
contact zoeken met de gemeente.
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