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Adoptieovereenkomst buurtmoestuin Fluweeltuin 
 

Fijn dat jullie  buurtmoestuin de Fluweeltuin gaan uitbreiden aan de Fluessen  en het stuk grond gaan 

inrichten en beheren als moestuin. Jullie inzet maakt de buurt aantrekkelijker. Wij hebben afspraken met 

jullie gemaakt over het gebruiken en inrichten van deze strook 

 

Jullie tekenen voor de afspraken die we hebben gemaakt. Het kan zijn dat na verloop van tijd de situatie 

verandert en de overeenkomst aangepast moet worden. Je kunt denken aan een verhuizing of wijziging in 

samenstelling van bewoners. Neem dan contact op met de wijkbeheerder. Dan maken we nieuwe afspraken 

en/of een nieuwe overeenkomst. 

 

De afspraken zijn:  

 

 De grond blijft eigendom van de gemeente. 

 Het terrein blijft toegankelijk ook voor andere bewoners. 

 Bewoners zijn verantwoordelijk voor de inrichtingswerkzaamheden  

 Bewoners beheren en onderhouden het terrein zodat deze netjes en veilig blijft en past in de 

omgeving. 

 Bewoners gebruiken geen bestrijdingsmiddelen tegen onkruid en ongedierte zoals luizen.  

 De adoptie mag nooit het karakter krijgen van verlenging van een eigen tuin. 

 Wanneer er in de tuin wordt gewerkt, wordt rekening gehouden met de privacy van aanwonenden. 

 De omheining is veilig, van natuurlijk materiaal en niet hoger dan heuphoogte. 

 Het groenafval wordt in de eigen GFT container afgevoerd. Bij grote hoeveelheden kan een gratis 

Tuinzak worden aangevraagd bij de ROVA. 

 Bij het terrein plaatst de gemeente het bordje Buurtinitiatief zodat onderhoudsmedewerkers weten 

dat dit gebied door bewoners wordt beheerd. 

 Als bewoners het terrein anders wil inrichten, gebruiken of andere objecten er in willen plaatsen, dan 

nemen zij contact op met de wijkbeheerder. 

 De boom blijft in beheer en onderhoud bij de gemeente Zwolle.  

 Als het terrein niet goed wordt onderhouden of verwaarloosd wordt, dan kan de gemeente het terrein 

weer zelf in gebruik nemen of aan andere bewoners overdragen.  

 Bewoners nemen het terrein voor 5 jaar in gebruik. Deze periode kan in overleg tussen bewoners en 

de gemeente worden verlengd. 

Op www.zwolle.nl/mijnwijk  staan andere bewonersinitiatieven en kunnen jullie ideeën opdoen. Voor advies 

of hulp bij de inrichting, het beheer en onderhoud kunnen jullie terecht bij de wijkbeheerder Monique Wiegers 

Wij wensen jullie veel plezier met het inrichten en tuinieren in de Fluweeltuin 

 

 

http://www.zwolle.nl/mijnwijk
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Handtekening bewoner 1 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Pien van Huet  
Adres: Fluessen 64 
E-mail: pienvhuet@gmail.com         
Telefoonnummer: 0652732761 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
Handtekening bewoner 2 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Elise Post 
Adres: Fivel 56 
E-mail: elisechollander@hotmail.com 
Telefoonnummer: 0642452085 
Handtekening:  
 
 
 
 
 
Handtekening bewoner 3 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Ineke Klein Tijssink 
Adres: Lauwers 46 
E-mail  
Telefoonnummer:  
Handtekening:  
 
 
 
 
 
Handtekening bewoner 4 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Hans Maria van der Linde 
Adres: Wijmerts 56 
E-mail  
Telefoonnummer:  
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Handtekening bewoner 5 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Marjan Baan 
Adres: Amer 59 
E-mail: 
Telefoonnummer:  
Handtekening:  
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Handtekening bewoner 6 
Ik ga akkoord met deze afspraken en neem contact op met de wijkbeheerder als ik de afspraken niet meer 
(goed) kan nakomen: 
Naam: Janneke Kuiper 
Adres: Fluessen 72 
E-mail: Janneke@familiekuiper.nl  
Telefoonnummer:  
Handtekening:  
 
 
 
 
 
Handtekening 2 speciale bonus deelnemers 
We helpen mee in de Fluweeltuin zolang wij dat leuk vinden en er tijd voor hebben.  
Naam: Jonoah  en Milas Kuiper 
Adres: Fluessen 72 
E-mail: jonoah@familiekuiper.nl en milas@familiekuiper.nl  
Handtekening: 
 
 
 
 
Jonoah                                                            Milas 
 
 
 
 
 
 
Handtekening gemeente Zwolle 
Namens de gemeente Zwolle draag ik de groenstrook aan de achterzijde van de Fluessen ter hoogte van de 
nr. 64 t/m 70  over aan bewoner bovenstaande bewoners en bonus deelnemers 
Monique Wiegers 
Wijkbeheerder stadsdeel Noord 
E-mail: m.wiegers@zwolle.nl 
Telefoon: 038 - 4982683 
Handtekening 
 
 
 
 
 
 
Zwolle,  
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