
 
ZAAKNUMMER  

 

Verklaring Wij-Doen-Groen 

Onderhoud openbaar groen 
 

De gemeente wil met minder kosten een groene omgeving in stand houden en biedt de mogelijkheid 
aan inwoners het bestaande groen in de straat te onderhouden. Want Groen kunt u ook zelf Doen! 

 

Het betreft de volgende straat: ______________________________________________ 

in het dorp:    ______________________________________________ 

(exacte weergave gebied: zie tekening KENMERK)  
 

Contactgegevens GroenDuo 

1e contactpersoon 

Naam:   ___________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ___________________________________________________ 

E-mailadres:  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer overdag: ___________________________________________________ 

2e contactpersoon 

Naam:   ___________________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________________ 

Postcode/woonplaats: ___________________________________________________ 

E-mailadres:  ___________________________________________________ 

Telefoonnummer overdag: ___________________________________________________ 

 

Spelregels 

• Frequentie: Minimaal 4x per jaar onkruid wieden en zwerfvuil opruimen. Of zo vaak u wilt. 

• Materiaal: Voor gereedschappen dient u zelf te zorgen. 

• Afvoeren: Verzameld zwerfvuil/onkruid kan door de gemeente worden opgehaald na een 

telefoontje. 

• Bestrijdingsmiddelen: Het is niet toegestaan chemische bestrijdingmiddelen te gebruiken dit is 



schadelijk voor mens, dier en grondwater. 

• Dieren: Er moet rekening gehouden worden met de vaste rust- en verblijfplaats van vogels en 

andere dieren. 

• Openbaar: Het terrein blijft openbaar toegankelijk, dus er mag geen afscheiding worden 

geplaatst. 

 

Eventueel aanvullende afspraken  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Termijn 

Deze verklaring loopt van _ _ -  _ _  - _ _ _ _ tot  _ _ -  _ _  - _ _ _ _  en wordt bij wederzijds akkoord 

in ieder geval jaarlijks telkens voor 1 jaar verlengd. De verklaring kan echter door beide partijen 

tussentijds worden ontbonden. De verklaring wordt ook ontbonden, indien niet voldaan wordt aan de 

gemaakte afspraken en de spelregels. 

 

Contactpersoon 

Voor nadere informatie over de spelregels kan contact opgenomen worden met Johan de Gooijer. Hij 

is te bereiken via telefoonnummer 0345 – 72 88 00 en per e-mail via johan.de.gooijer@westbetuwe.nl.  

 

Voor akkoord 1e contactpersoon   Voor akkoord 2e contactpersoon 

Naam: ____________________________________  Naam: 

____________________________________ 

Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _     Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _  

 

Handtekening: _____________________________  Handtekening: 

_____________________________ 

 

 

Voor akkoord gemeente West Betuwe    

Naam: De heer B.R. Kramer   

Datum: _ _ - _ _ - _ _ _ _      

 

Handtekening: _____________________________    

 

mailto:johan.de.gooijer@westbetuwe.nl

