
 
 

Algemene voorwaarden 
Groenparticipatie 
 
1. Er is draagvlak bij omwonenden voor de participatie. 
2. Het participatieobject is en blijft eigendom van de gemeente en behoudt een openbaar 
karakter. 
3. Het (verwijderde) materiaal door de participant of door Spaarnelanden blijft eigendom 
van de gemeente Haarlem. 
4. Aanwezige verhardingen in of rondom het participatieobject dienen in originele staat te 
blijven, tenzij toestemming is verleend om dit te mogen veranderen door Spaarnelanden of de 
gemeente Haarlem. 
5. Het aanbrengen van veranderingen, aanleggen van vijvers, bouwwerken, speelplekken 
of het verwijderen of aanbrengen van bestrating of hekken op, aan of rondom het 
participatieobject is niet toegestaan. 
6. Het plaatsen van particulier toebehoren (zoals tuinmeubilair, bloempotten of 
tuinbeelden) in of rondom het participatieobject is niet toegestaan. 
7. Het is niet toegestaan bomen te planten of aanwezige bomen te verwijderen in of 
rondom het participatieobject. Boomwortels mogen ook absoluut niet beschadigd worden. 
8. Spaarnelanden verzorgt, voor zover aanwezig, het onderhoud van de bomen. 
9. De participant mag bij het onderhouden van het participatieobject geen gebruik maken 
van chemische bestrijdingsmiddelen. 
10. Het participatieobject dient vrij te blijven van onkruid, uitheemse soorten en soorten die 
d.m.v. vermeerdering sterk woekeren (uitzaaien, ondergronds e.d.), planten die irritatie 
veroorzaken, giftig zijn of verwondingen opleveren bij aanraken zoals brandnetels, distels en 
bramen. Rondom aanwezige bomen zijn grassen, klimplanten en houtachtige planten niet 
toegestaan. 
11. Spaarnelanden levert geen beplanting en is ook niet verantwoordelijk voor de 
beplanting of eventuele bewatering hiervan. 
12. Een geveltuin mag, inclusief overhangende beplanting, max. 60cm breed zijn, mits er 
1.50m trottoirbreedte overblijft. De begroeiing mag geen overlast voor voorbijgangers en/of 
buren veroorzaken. 
13. Bedrijven werkzaam in de openbare ruimte mogen bij uitvoering van hun 
werkzaamheden geen hinder ondervinden van het participatieobject. 
14. Wanneer er, in opdracht van de gemeente Haarlem, door Spaarnelanden, nutsbedrijven 
of andere aannemers werkzaamheden worden uitgevoerd, is eventuele schade aan de 
beplanting niet verhaalbaar op deze organisaties. 
15. De adoptant is verantwoordelijk voor het overdragen van het participatieobject aan een 
andere bewoner  wanneer de adoptant verhuist of niet meer aan de voorwaarden kan of wil 
voldoen. Hiervan moet Spaarnelanden op de hoogte worden gesteld door de participant. 
Wanneer dat niet lukt, is de adoptant na beëindiging zelf verantwoordelijk voor het in de 
oorspronkelijk staat terugbrengen van het participatieobject. 



 
 

16. Wanneer het participatieobject wordt verwaarloosd heeft Spaarnelanden het recht om 
het participatieobject te verwijderen. 
17. Indien er onduidelijkheid of verdeeldheid ontstaat over de voorwaarden of iets waarin 
de voorwaarden niet voorzien, beslist Spaarnelanden. 
18. Een groenstrook en boomspiegel wordt, na goedkeuring van de aanvraag, gemarkeerd 
door Spaarnelanden met een paaltje met een rode knop, zodat duidelijk is dat deze is 
geadopteerd. De participant is zelf verantwoordelijk voor het zichtbaar houden van het paaltje 
en indien nodig te laten vervangen door Spaarnelanden. Boomspiegels en groenstroken zonder 
registratie en zonder paaltje kunnen worden ontruimd door Spaarnelanden. 
19. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en verder alleen gebruikt voor 
contactmogelijkheid. 
 


