Tekst voorwaarden Heerlijk Weert

Een geveltuin aanleggen in maar 4 stappen!

Tips en voorwaarden
• Bespreek uw plannen vooraf met de gemeente, omdat het openbare ruimte of mogelijk een
monumentaal pand betreft. U kunt contact opnemen door een email te sturen naar
heerlijk@weert.nl.
• De stoep moet breed genoeg zijn voor een geveltuin (een leentuintje/plantjes tegen de gevel aan).
Er blijft minimaal 1,2 meter ruimte beschikbaar tussen uw geveltuin en de stoeprand (paaltje,
fietsklem, boom, lantaarnpaal of ander straatmeubilair). In winkelstraten mag u alleen met
toestemming een geveltuin aanleggen.
• Vanaf de gevel mag u maximaal 1,5 tegel (van 30 x 30 cm) of 45 cm aan klinkers verwijderen. Tot
max. 30 cm diep. Zet een tegel rechtop tegen verzakking van de stoep en vul aan met goede
tuingrond.
• Het is van belang dat uw huiseigenaar akkoord gaat, vooral bij gebruik van zelf-hechtende
klimplanten. Denk aan het openhouden van ventilatieroosters van uw woning. U mag geen
afrastering aanleggen rondom uw geveltuin. Laat straatnaamborden zichtbaar.
• U bent zelf verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud. Dat geldt ook voor overdracht als u gaat
verhuizen.
• Gemeente en nutsbedrijven mogen voor werkzaamheden het geveltuintje (deels) verwijderen. Zij
staan niet in voor eventuele schade aan het geveltuintje.
• Gebruik geen bomen en andere diep wortelende planten (wortels kunnen problemen veroorzaken
aan kabels en leidingen in de grond). Geef de planten regelmatig water. Ook als het heeft geregend
kan het bij de gevel nog droog zijn. Snoei heesters en klimplanten bijtijds en ruim alles netjes op.
Zorg ervoor dat ze voetgangers niet hinderen.
Maak er iets mooi van en laat anderen meegenieten. Laat de tuin of plantjes verder hun gang gaan.
Vooral in de winter gebruiken vogels en insecten de uitgebloeide bloemen en verdorde bladeren
graag om in te schuilen en voedsel te zoeken.

