Spelregels geveltuinen
1. Afmetingen:
1.1.
De geveltuin mag maximaal 60 centimeter breed zijn en heeft maximaal de gevellengte van de woning
of het gebouw.
1.2.
U mag maximaal 30 cm diep graven. Bij schade aan kabels en leidingen wordt de veroorzaker
aansprakelijk gesteld.
1.3.
Het trottoir moet breed genoeg zijn; de doorgang moet na aanleg van de geveltuin minimaal 1,5 meter
blijven, ook als er paaltjes en bomen zijn.
2. Veiligheid
2.1.
Het is verplicht de geveltuin aan te leggen met kantopsluiting van de tegels of klinkers die uit de
bestrating zijn weggenomen, of met een andere lage kantopsluiting die maximaal 30 cm hoog is. Er moet een
kantopstelling worden gemaakt om verzakking van de stoeptegels te voorkomen.
2.2.
Begroeiing mag geen overlast en veiligheidsrisico’s voor voorbijgangers, spelende kinderen,
mindervaliden en/of buren veroorzaken.
2.3.
Openbare verlichting en toebehoren, zoals elektriciteitskastjes, moeten zichtbaar en bereikbaar blijven.
Gemeente en nutsbedrijven hebben altijd vrije toegang tot de kabels en leidingen onder de geveltuin. Voor
eventuele schade aan de geveltuin kan de gemeente niet verantwoordelijk worden gesteld.
2.4.
Bomen op openbare grond moeten goed toegankelijk blijven om eventueel gesnoeid of gekapt te
worden.
2.5.
Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
3.
Straatbeeld
3.1.
Geveltuinen mogen in elke straat worden aangelegd, maar niet in winkelstraten, bij
terrassen of
andere uitstallingen.
3.2.
Stoeptegels moet u bewaren, zodat de bestrating in oorspronkelijke staat kan worden hersteld. Asfalt
mag niet worden opengebroken voor de aanleg van een geveltuin.
3.3.
Bomen, breed groeiende struiken en vijvers zijn niet toegestaan. Deze kunnen schade toebrengen aan
gebouwen, kabels en leidingen.
3.4.
Als de bewoner van het huis waaraan het geveltuintje grenst verhuist dient de nieuwe bewoner de
verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het geveltuintje over te nemen. Of de straat dient door de
vertrekkende bewoner in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
3.5.
De geveltuin moet in gebruik zijn als tuin en moet bijdragen aan de groenbeleving van de buurt. Het mag
dus geen opslagplaats worden van fietsen, tegels, e.d.
De gemeente Haarlem kan bij verwaarlozing of het niet voldoen aan de spelregels met een bestuursdwang
eisen dat de situatie weer in oude staat wordt teruggebracht.

