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Info: 
Stoepgroen, 
samen doen 

  

 

Vergroen je buurt! Tips en spelregels voor bewoners 
 
Fleur jij je buurt op met groen? Supergoed bezig, voor mens en dier! De Groene Loper Deventer helpt 
je graag. Je kunt met fikse korting bollen en plantjes bestellen via Ulebelt.nl/plantacties. Maar lees 
hier eerst de tips en spelregels. Heb je daarna nog vragen? Mail of bel ons gerust. 
 

Waar en hoe? 
 
Geveltuintjes 

Een geveltuintje voor je huis kun je maken zonder dat je toestemming nodig hebt van de gemeente 

mits je je aan de spelregels houdt: de stoep moet goed toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld de 

kinderwagen. Dus over het algemeen betekent dat niet meer dan één stoeptegel er uit halen. Graaf 

de tegels rechtop in, maak het zand voorzichtig los en meng het met tuinaarde of compost. Maak het 

tuintje niet dieper dan 30 centimeter de grond in, in verband met kabels en leidingen.  

Boomtuintjes of lantaarnpaaltuintjes  

Wil je een tuintje rondom een boom of lantaarnpaal in je straat maken, alleen of samen met buren? 

Neem dan contact op met de wijkbeheerder. Die vind je hier: Wij.deventer.nl/alle-wijken-en-dorpen 

Bloemgrasveld  

Het is mogelijk om bollen te planten in bloemgrasvelden die niet meer dan twee keer per jaar 

gemaaid worden (maairondes zijn juni-half juli en half sept.-half okt.). Plant dus niet op andere 

plekken! In gazons wordt vaker gemaaid en zullen de bollen worden weggemaaid.  

Bewonersbeheer 

Wil je het beheer van een stuk openbare ruimte overnemen van het Groenbedrijf? Neem dan met 

ten minste drie huishoudens contact op met de wijkbeheerder. Als het mogelijk is op die plek, dan 

krijgen jullie een contractje. Zo kun je voorkomen dat het Groenbedrijf jouw plantjes wegmaait of 

wegschoffelt. (Het boombeheer blijft bij de gemeente). Heb je al wel samen een stuk groen in beheer 

maar nog geen contract? Vraag dat dan alsnog aan je wijkbeheerder!  

Geef een teken! 

Het Groenbedrijf schoffelt of maait wel eens op plekken waar bewoners wat hebben geplant. Dit kan 

helaas gebeuren, met of zonder contractje. Wil je nog een extra teken geven aan het Groenbedrijf? 

Dan kun je dat doen met een bordje of tegel, bijvoorbeeld met ‘Beheerd door bewoners’ er op. Bel of 

mail dan De Groene Loper Deventer. Wij stemmen met de gemeente af om een eenduidig en 

herkenbaar ontwerp/sjabloon te verspreiden onder de groene buurtinitiatieven. 
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