Om in aanmerking te kunnen komen voor een geveltuin, dient u onderstaand formulier volledig in te vullen en
te sturen naar:
Gemeente Bergen op Zoom
t.a.v. meneer R.F.Becking, afdeling B&A
Postbus 35
4600 AH Bergen op Zoom
U kunt het formulier ook afgeven aan de receptie van het stadkantoor.
Per aanvraag wordt bekeken of het trottoir breed genoeg is voor de aanleg van een geveltuin. Indien uw aanvraag
niet wordt gehonoreerd, ontvangt u van ons bericht. Indien wij instemmen met een geveltuin, zal de toezichthouder
met u contact opnemen om met u de exacte plaats van de geveltuin te bepalen. De geveltuin wordt aangelegd door
de gemeente Bergen op Zoom. De bewoner dient zelf voor de beplanting te zorgen.
Ondergetekende

(naam aanvrager)

wil van de

mogelijkheid gebruik maken om een geveltuin door de gemeente te laten aanleggen op het adres
(adres

geveltuin),

waarbij

ondergetekende

verklaart

dat

(de bewoner en mede ondertekenaar), woonachtig op het
bovengenoemde adres, het gebruikersrecht heeft aanvaard van de geveltuin en zorg zal dragen voor de beplanting
en het onderhoud van de geveltuin.
Het gebruiksrecht voor de geveltuin is verleend onder de volgende voorwaarden:
 De geveltuin blijft eigendom van de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente heeft de bevoegdheid om
op ieder moment, als dat nodig zou zijn, het gebruiksrecht op te zeggen.
 Een geveltuin mag aangelegd worden als de stoep breed genoeg is. Er moet op de stoep altijd een loopruimte
overblijven van minimaal 1,20 meter.
 Een geveltuin mag maximaal de breedte van de raampartij(en) of de breedte van de penanten hebben en niet
dieper dan 0,30 m zijn.
 Een geveltuin moet zich in voldoende staat van onderhoud bevinden. De bewoner van de woning is
verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.
 De tuin mag geen overlast veroorzaken en/of de doorgang beletten. De bewoner zorgt er voor
dat voorbijgangers zich niet prikken of ergens tegenaan botsen. De beplanting mag niet over de straat hangen.
 In de geveltuin zijn bomen of ander diepwortelende beplanting niet
toegestaan. De huiseigenaar moet akkoord zijn met de aanleg van de
geveltuin.
 Bij verhuizing moet de volgende bewoner de verantwoordelijkheid voor de geveltuin op zich nemen. Indien
dit niet gewenst is, moet de stoep in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Hiervoor dient men contact
op te nemen met de gemeente Bergen op Zoom.
 Bij werkzaamheden aan kabels of leidingen zou het kunnen dat de geveltuin verwijderd moet worden of
beschadigd raakt. De gemeente, of een ander uitvoerend bedrijf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld. Uiteraard wordt schade bij werkzaamheden zoveel mogelijk vermeden.
Voor akkoord:

Datum

Handtekening bewoner

Handtekening eigenaar
1

