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Ook een geveltuintje?
Ook in de gemeente Dordrecht bestaat
de mogelijkheid om een geveltuintje te
krijgen. Bel daarvoor met de Wijklijn,
14-078. Daar kunt u een afspraak
maken. De wijkopzichter komt bij u
langs om te kijken wat de
mogelijkheden zijn. Soms kan het niet
als de stoep te smal is, of door kabels
en leidingen. Als het kan moet u een
contractje ondertekenen. De gemeente
legt het geveltuintje aan. U moet zelf
voor aarde en plantjes zorgen. Ook
moet u het onderhoud verzorgen.

Weizigt
Op het terrein van NMC Weizigt, aan
het Van Baerleplantsoen 30, staat sinds
kort een voorbeeld van een
geveltuintje. Daarnaast is op het terrein
nog veel meer te beleven qua
beplanting en tuininrichting.

Waarom geveltuintjes?
Allereerst omdat het leuk is. Hoe meer
groen hoe aangenamer onze omgeving
wordt.
Maar ook omdat planten bijdragen aan
een schonere en gezondere lucht.
Tegelijk dragen beplanting en een meer
open bestrating aan een betere opvang
van regenwater. En dat is hard nodig
op veel plekken. Door de
klimaatverandering komen hevige
regenbuien steeds vaker voor.

Werk samen aan een groenere
straat
Probeer bij het aanleggen van je
geveltuin ook je buren te betrekken.
Wellicht kan je ze inspireren of
aanmoedigen om ook aan de slag te
gaan met groen in de straat. Een hele
groene straat is natuurlijk mooier dan
één geveltuin.

Tips voor onderhoud
Planten hebben natuurlijk wel een
beetje verzorging nodig. Geef ze dus op
warme dagen wat extra water en knip
ze, als het nodig is, een beetje bij. Zorg
ervoor dat de rest van de stoep goed
bereikbaar blijft door overhangende
takken te verwijderen.

Let op!
De grond onder uw geveltuin blijft
eigendom van de gemeente. Als de
gemeente of nutsbedrijven
werkzaamheden moet verrichten aan
kabels en leidingen onder uw geveltuin
of uw straat wordt opgehoogd, dan kan
het zijn dat de geveltuin moet
worden verwijderd of aangepast.

