
     
Spelregels groenadoptie door bewoners. Gemeente Zaanstad geeft haar bewoners de mogelijkheid openbaar groen te adopteren. Zo worden bewoners beheerder van een stukje openbare ruimte en hebben zij invloed op hoe hun buurt eruitziet. Afspraken hierover maak je met de gemeente. Hieronder alvast wat algemene spelregels voor groenadoptie.  Wat is groenadoptie?  Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van openbaar groen door bewoners. Bij groenadoptie blijft het terrein openbaar toegankelijk en blijft de grond eigendom van de gemeente.   Wat krijg ik ervoor terug?  Met een bijdrage aan het groenbeheer krijg je als bewoner meer invloed op het uiterlijk van het openbaar groen. Daarnaast kun je gereedschap van ons lenen en staan er helpende handen klaar via Team Arbeidsparticipatie. Je krijgt geen geld van de gemeente, uiteraard zijn we er wel om vragen te beantwoorden en advies te geven.   Wat kan ik adopteren?  In overleg wordt bekeken of het stuk openbare ruimte geadopteerd kan worden. Hierbij geldt:  • Het terrein is eigendom van de gemeente;  • Het stuk is duidelijk begrensd, bijvoorbeeld door paden;  • De grootte, het aantal deelnemers en de plannen voor de groenadoptie zijn reëel;  • Er zijn verschillende soorten openbaar groen: in de hoofdstructuur en wijkgroen. Bij de hoofdstructuur blijft de gemeente de baas over de indeling van het groen, bij wijkgroen heb je meer vrijheid.   Wat zijn de regels?  • Het terrein blijft openbaar en groen;  • Bij aanpassingen is er altijd overleg met de gemeente;  • Er zijn regels waaraan de bewoners zich moeten houden. Bijvoorbeeld kap- en bouwvergunningen, of rekening houden met broedende vogels;  • De gemeente blijft eindverantwoordelijke voor het groen en mag zelf werkzaamheden uitvoeren of de adoptie beëindigen. Uiteraard doen we dit in overleg; • Een aanpassing aan groen moet altijd in overleg gebeuren met de buurt. Degene die het groen adopteert, is hier verantwoordelijk voor.  Bijzondere wensen. Bijzondere wensen kunnen bewoners bespreken met de gemeente. Met groepen, verenigingen, scholen of stichtingen is het ook mogelijk om grotere stukken groen te adopteren. Alle ideeën en initiatieven zijn welkom!  Duur van de groenadoptie  De overeenkomsten zijn voor onbepaalde tijd. Je mag stoppen met de adoptie wanneer je wilt. Wel moet dit worden gemeld en kan het zijn dat door bewoners geplaatste dingen moeten worden verwijderd. Uiteraard kan de gemeente de overeenkomst ook stopzetten wanneer je je niet houdt aan de afspraken.   Wil je ook groen adopteren? Mail naar groenadoptie@zaanstad.nl. 

Infoblad: spelregels bij groenadoptie. 


