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De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 

 

 
Met deze brief informeert gemeente Oudewater u over de mogelijkheden voor het gratis aanleggen 
van een geveltuintje bij u in de straat. We leggen u uit wat een geveltuintje is, hoe u zich kunt 
aanmelden en wanneer u gevel geschikt is voor een geveltuintje. Ook vertellen we u waarom het goed 
is om een geveltuintje te nemen. 
 
Geveltuintje betaald door de gemeente 
Tijdens de herinrichting van uw straat is het mogelijk om bij u voor de deur gratis een geveltuintje aan 
te laten leggen. Een geveltuintje is een klein stukje groen aan de gevel voor of naast uw huis. Dat 
betekent dat de potgrond, de tuinaarde en de gevelplanten eenmalig worden betaald door de 
gemeente.  
 
Voordelen van een  geveltuintje  
Het weer wordt steeds extremer. Heel veel zon of juist een harde regenbui. En dat heeft gevolgen.  
Zo kan, bij extreme hitte, de temperatuur in stad lang onaangenaam heet blijven door al die tegels die 
warmte vasthouden. Of dat, bij veel regen (piekbui), het water niet allemaal kan worden opgevangen 
in het riool. Met een geveltuintje draagt u bij aan een groene gezonde leefomgeving met een grotere 
biodiversiteit, voor u en uw kinderen. Deze kleine stukjes groen helpen namelijk aan het opnemen van 
regenwater en zorgen voor verkoeling in de binnenstad.  
 
Wilt u een geveltuintje? Dan is het volgende belangrijk: 

• Voor de Lange Burchwal: De stoep voor het huis moet een minimale breedte hebben van 1,20 
meter (exclusief de geveltuin van 30 cm).  

• Voor de Wijngaardstraat en zijstraten: De situatie is niet overal hetzelfde. Er moet daarom naar 
elke situatie afzonderlijk worden gekeken. Wel moet de weg overal minimaal 3,5 meter breed zijn.       

 
Voorwaarden geveltuintje  

• Als u een geveltuintje wilt hebben, dan kunt u zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen 
naar: masterplan@oudewater.nl. Wij gaan dan bekijken wat de mogelijkheden zijn voor u.   

• Als een geveltuintje mogelijk is, dan ontvangt u een gebruiksovereenkomst die u moet 
ondertekenen.  



• Na ondertekening van de gebruiksovereenkomst brengt aannemer Van Gelder het plantvak aan. 
Dat is het vak waar uiteindelijk de plantjes in komen te staan. Het maken van het plantvak wordt 
door de aannemer tijdens de werkzaamheden gedaan. (van tevoren kunnen we hier nog geen 
exacte planning van geven).   

• De bewoners die een gebruiksovereenkomst ondertekend hebben, krijgen eenmalig de potgrond, 
tuinaarde en planten vergoed. De hoeveelheid is afhankelijk van de grootte van de geveltuin.  

• Voor het verkrijgen van potgrond, tuinaarde en planten wordt er een speciale dag georganiseerd 
door GroenRijk Montfoort. Deze dag wordt georganiseerd na afronding van de herinrichting. 
Hierover ontvangt u later nog bericht.  

 
Voorbeeld geveltuintje  
Bent u nieuwsgierig naar hoe een geveltuintje eruit ziet? In de Oude Huijgensteeg (zijkant 
partycentrum De Klepper) zal eind maart een voorbeeld geveltuintje aangelegd zijn. U kunt hier altijd 
even een kijkje nemen. 
     
Vragen? 
Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan contact op met Lisette Brekelmans. Dit kan telefonisch 
door te bellen naar: 14 0348, of via e-mail: masterplan@oudewater.nl.  
 
Voor meer informatie over de mogelijkheden van een geveltuintje staat er binnenkort meer informatie 
op onze website: www.oudewater.nl/masterplan. 
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