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Evaluatie pilot geveltuintjes 
 
 
1. Inleiding 
 
Ook in Valkenswaard en omgeving worden de effecten van klimaatverandering steeds meer 
merkbaar. Kortetermijneffecten die hinder veroorzaken zijn onder andere hevige stortbuien en 
wateroverlast, grotere kans op hagelschade en periodes van extreme hitte. Op langere termijn 
hebben we onder meer te maken met toenemende droogte in de natuur. Klimaatverandering heeft 
ook een nadelig effect op het welzijn en de gezondheid van mensen. Het is dus van het grootste 
belang om niet alleen alles te doen om de klimaatverandering te stoppen maar ook om daadkrachtig 
te anticiperen op de gevolgen ervan.   
 
Daarvoor is een ingrijpende omvorming van de openbare ruimte noodzakelijk, ook in de gemeente 
Valkenswaard. Meer groen, minder verstening en een betere infiltratie van water in de bodem zijn 
enkele concrete maatregelen die genomen kunnen worden. Een oplossing die daaraan een 
(bescheiden) positieve bijdrage kan leveren, is het aanleggen van geveltuintjes op plekken die sterk 
versteend zijn, zoals het centrum en enkele andere wijken in Valkenswaard. 
 

2. Geveltuintjes 

2.1 Wat is een geveltuintje? 

Een geveltuintje is een smal tuintje tegen de voorgevel of zijgevel van een woning. Hiervoor worden 
enkele rijen trottoirtegels verwijderd. In versteende straten waar de woningen geen ‘echte’ voortuin 
hebben, geven geveltuintjes een groen en fleurig straatbeeld. In diverse steden in Nederland worden 
steeds meer straten voorzien van geveltuintjes.  
 
2.2 Voordelen van geveltuintjes 
 
Geveltuintjes bieden tal van voordelen: 

• Valkenswaard heeft regelmatig te maken met hevige stortbuien. Er valt dan zoveel regen dat 
het riool volloopt en straten blank komen te staan. Geveltuintjes dragen ertoe bij dat water 
gemakkelijker de grond in kan trekken en dus niet in het riool terechtkomt. 

• Ook hittegolven komen de laatste jaren steeds vaker voor. Stenen en tegels houden warmte 
vast, waardoor het heel warm kan worden in de straat. Planten geven juist verkoeling. 

• De vegetatie trekt insecten en vlinders aan en zal daarbij voor een extra voedselbron en 
schuilgelegenheid zorgen voor vogels en andere kleine dieren. Geveltuintjes dragen dus bij 
aan de biodiversiteit. 

• Uit onderzoek blijkt dat mensen blij en minder gestrest worden van groen in de wijk.  
• Het stimuleren van vergroeningsmaatregelen zoals geveltuintjes draagt bij aan de 

betrokkenheid van bewoners bij de openbare ruimte en verhoogt de cohesie in de buurt.  
• Geveltuintjes zijn goedkoop en eenvoudig aan te leggen. 
• Omdat de bewoners het groen zelf onderhouden, brengen geveltuintjes geen extra 

beheerkosten met zich mee. 
 

  



3. Pilot 
 
3.1 Voorbereiding 
 
De gemeente wilde onderzoeken of er in Valkenswaard animo is voor geveltuintjes. Daarom is in mei 
2021 een pilot gestart in drie straten. In eerste instantie werd alleen gedacht aan de Leenderweg als 
locatie voor de pilot. In het verleden zijn er namelijk al plannen geweest om de Leenderweg te 
vergroenen. Toentertijd waren bewoners echter niet bereid om parkeerplaatsen op te offeren voor 
het planten van bomen of plaatsen van plantenbakken. De geveltuintjes zijn een alternatieve manier 
om de weg toch enigszins te vergroenen. Helaas bleken de trottoirs van de Leenderweg op veel 
plekken te smal om geveltuintjes aan te leggen. In overleg met enkele raadsleden is daarom besloten 
om de pilot uit te breiden met de Beelmanstraat en Bakkerstraat. In dezelfde periode zijn met een 
lokale groenaannemer afspraken gemaakt over de realisatie van de geveltuintjes. 
 
Alle bewoners van de drie straten zijn per brief op de hoogte gesteld van de geveltuintjes-plannen. 
Vervolgens heeft de gemeente gekeken op welke plekken geveltuintjes mogelijk waren en waar niet.  
De bewoners van de huizen waar het trottoir breed genoeg was voor een geveltuintje, kregen een 
flyer met informatie over het project en de uitnodiging om deel te nemen. Op plekken waar de stoep 
te smal was, kregen de bewoners een flyer met algemene vergroeningstips en een kortingsbon van 
een lokale groenaannemer.  
 
3.2 Aanleg 
 
Alle bewoners die zich hadden aangemeld voor de pilot, zijn benaderd door de groenaannemer. In 
persoonlijke gesprekken zijn afspraken gemaakt over de aanleg van de geveltuintjes. Daarbij hebben 
de bewoners de keuze gekregen uit een groot aantal verschillende plantensoorten die geschikt zijn 
voor een geveltuintje. De groenaannemer heeft vervolgens de tuintjes aangelegd. Hiermee is 
gewacht tot na de zomer omdat in het najaar de kans het grootst is dat nieuwe beplanting aanslaat.  
 
3.3 Resultaat 
 
Gedurende de pilotperiode zijn aan de Leenderweg, de Beelmanstraat en de Bakkerstraat in totaal 22 
geveltuintjes aangelegd. Nagenoeg alle deelnemers zijn zeer positief over de aanpak en het resultaat, 
zie ook paragraaf 4 (Deelnemersenquête). Al tijdens de aanleg van de tuintjes gaven andere 
bewoners in de drie straten aan alsnog mee te willen doen met de pilot.  
 
De gemeente ontvangt inmiddels ook uit andere wijken in de gemeente Valkenswaard verzoeken om 
een geveltuintje. Blijkbaar is het een initiatief dat veel mensen aanspreekt: met een geveltuintje 
verfraai je niet alleen je eigen straat, maar je levert ook een bijdrage aan het verminderen van 
wateroverlast bij hevige buien. Het is een win-winsituatie voor iedereen. 
 
3.4 Kosten  
 
De gemeente heeft ervoor gekozen de aanleg en inrichting van de geveltuintjes gratis aan te bieden. 
Dit heeft als voordeel dat alle geveltuintjes op een uniforme manier worden aangelegd en voldoen 
aan de voorwaarden. Tevens wordt eventuele schade aan kabels en leidingen voorkomen.  
 
 
 
 



4. Deelnemersenquête 

4.1 Vragen 
 
Na de aanleg van de geveltuintjes is een enquête verspreid onder de 22 deelnemers. 14 van hen 
hebben de enquête ingevuld en geretourneerd (zie bijlage). De reacties waren op één na zeer 
positief.  
 
De volgende vragen werden in de enquête voorgelegd: 
 

1. Wat was voor u de belangrijkste motivatie om aan de pilot deel te nemen? 
2. Wat vindt u van de manier waarop de gemeente deze pilot heeft opgepakt qua  

informatievoorziening en communicatie? 
3. Bent u tevreden over de aanpak van de groenondernemer omtrent de voorbereiding en  

uitvoering van de aanleg van het geveltuintje? 
4. Er rekening mee houdend dat uw geveltuintje in het voorjaar pas echt zal gaan groeien 

en bloeien: voldoet het geveltuintje tot nu toe aan uw verwachtingen? 
5. Heeft u nog suggesties of opmerkingen die tot verbetering kunnen leiden als we dit 

project verder in Valkenswaard zouden gaan uitvoeren? 
6. In de bijlage treft u de spelregels m.b.t. de geveltuintjes. Kunt u zich vinden in deze 

regels of hebt u hier aanvullingen op of opmerkingen over? 
 
4.2 Antwoorden en suggesties 
 
Vraag 1 
De meeste respondenten wilden een geveltuintje om de straat er groener en gezelliger uit te laten 
zien. Ook wordt meermalen genoemd dat de tuintjes bijdragen aan de biodiversiteit en leefbaarheid, 
en dat de wateroverlast bij hevige stortbuien hopelijk zal afnemen. 
 
Vraag 2 
De informatievoorziening was over het algemeen uitnodigend, duidelijk en vlot. De flyers gaven 
voldoende informatie over het doel, de aanpak, de te kiezen plantjes en de spelregels. 
 
Vraag 3 
De bewoners zijn zeer tevreden over de prestaties van de groenaannemer. Die gaf duidelijke uitleg, 
dacht goed mee en hield zich aan de afspraken. 
 
Vraag 4 
De geënquêteerden geven aan veel vertrouwen te hebben in de groei en bloei van het geveltuintje 
en vinden het er nu al leuk uitzien. Het is gezelliger geworden in de straat. 
 
Vraag 5 
Enkele respondenten dragen suggesties aan voor verbetering. Er wordt o.a. geopperd een (online) 
informatieuurtje te organiseren zodat nog meer kennis over de planten en het onderhoud daarvan 
kan worden gedeeld. Ook wordt aangegeven dat het vergroenen van daken ook veel kan bijdragen 
aan klimaatadaptatie. Veel respondenten geven de gemeente een groot compliment.   
 
Vraag 6 
De spelregels zijn over het algemeen duidelijk. 
  



4.3 Conclusie enquête 
 
De deelnemers aan de enquête zijn over het algemeen erg enthousiast over het initiatief en vinden 
dat de gemeente er op deze wijze mee door moet gaan, zodat meer mensen de kans krijgen om bij te 
dragen aan vergroening van Valkenswaard.  
 
 
5. Conclusie 
 
De pilot met de geveltuintjes is zeer geslaagd. De 22 deelnemers zijn bijna allemaal erg tevreden over 
de aanpak van de gemeente en het resultaat. Daarom zal het aanbieden en aanleggen van 
geveltuintjes aan inwoners van Valkenswaard worden voortgezet. Omdat er slechts beperkt budget 
beschikbaar is, zal de gemeente de geveltuintjes niet actief gaan promoten. Wel staat ze open voor 
aanvragen van inwoners die graag een geveltuintje willen. Zij kunnen hiertoe een aanvraag indienen 
bij de gemeente. Om budgettaire redenen kan de gemeente aanvragen op een wachtlijst zetten en 
pas goedkeuren wanneer daar middelen voor zijn.  
 
 



Geveltuintjes, beplante boomspiegels en andere manieren om 
Valkenswaard kleinschalig te vergroenen 
 

1. Inleiding 
1.1. Aanleiding 

De gemeente Valkenswaard is gelegen in een mooie groene omgeving met beekdalen, 
bossen en heide. Deze groene omgeving is aantrekkelijk voor bewoners en recreanten. 
Gevarieerde en beeldbepalende groenstructuren in straten en parken dragen bij aan een 
prettige leefomgeving en geven het dorp een landelijk karakter.  
 
Ook in Valkenswaard worden de effecten van klimaatverandering steeds meer merkbaar, 
zichtbaar en voelbaar. De impact is tweeledig. Enerzijds zijn er korte termijneffecten waarvan 
inwoners hinder ondervinden, zoals hevige stortbuien en wateroverlast, grotere kans op 
hagelschade en periodes van extreme hitte met hittestress in de versteende gebieden. 
Anderzijds zijn er langdurige effecten met onder andere toenemende droogte in de natuur, 
wat ingrijpende gevolgen heeft voor de openbare ruimte. Klimaatverandering heeft 
daarnaast ook een nadelig effect op het welzijn en de gezondheid van inwoners.  
 
Een ander probleem is de gestage afname van de biodiversiteit op aarde. Dit is grotendeels 
te wijten aan menselijk handelen: boskap, de aanleg van wegen en huizen, monocultuur in 
de landbouw, milieuvervuiling en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.  

1.2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
De gemeente Valkenswaard voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan het vertragen van de klimaatverandering, het anticiperen op de gevolgen ervan 
en het vergroten van de biodiversiteit. Hiervoor is een ingrijpende omvorming van de 
openbare ruimte noodzakelijk. Concrete maatregelen zijn onder andere meer groen, minder 
verstening en een betere infiltratie van water in de bodem. Daarnaast dienen de uitkomsten 
van het ‘nationaal klimaatakkoord’ meegenomen te worden in de beleidsuitvoering.  
 
Een manier om op bescheiden schaal bij te dragen aan waterbergende capaciteit, fijnstof-
opvang en versterking van de biodiversiteit is het realiseren van kleine groenplekken in 
versteende wijken. De vegetatie trekt insecten en vlinders aan en zal daarbij zorgen voor een 
extra voedselbron en schuilgelegenheid voor vogels en andere kleine dieren. Het stimuleren 
van vergroeningsmaatregelen draagt tevens bij aan de betrokkenheid van bewoners bij de 
openbare ruimte en verhoogt de cohesie in de buurt.  

1.3. Doelstelling 
Het doel van dit project is om de bewoners van Valkenswaard te stimuleren om meer 
vergroening aan te brengen in hun directe leefomgeving, met name door de aanleg van 
geveltuintjes, het beplanten van boomspiegels en overige manieren van vergroening. Deze 
vergroening dient op gestructureerde en legitieme wijze uitgevoerd te worden. Daarom zijn 
beleidsregels vastgesteld. 
 



1.4. Kosten 
De gemeente realiseert de eerste aanleg en inrichting van deze kleine groenvoorzieningen 
kosteloos. Dit om te waarborgen dat de groenvoorzieningen op een uniforme manier worden 
aangelegd en voldoen aan de voorwaarden. Tevens wordt eventuele schade aan kabels en 
leidingen voorkomen. Omdat de bewoners het groen zelf onderhouden zijn er voor de 
gemeente geen extra beheerkosten. 
 

2. Beleidsregels 
Om bewoners te stimuleren een aanvraag te doen voor een dergelijke groenvoorziening kiest de 
gemeente bewust voor een eenvoudige procesgang en een beperkt aantal beleidsregels. Tevens stelt 
de gemeente zich betrouwbaar op, neemt haar verantwoordelijkheid, past het gelijkheidsbeginsel 
toe en sluit wezenlijke risico’s uit.  

2.1. Begripsomschrijvingen 
2.1.1. Geveltuintje 

Een geveltuintje is een groenvoorziening die bestaat uit een strook gelegen tegen de 
voorgevel van een huis waarin begroeiing is aangebracht, of een situatie waarbij één of 
meerdere stenen/tegels gelegen tegen een voorgevel verwijderd zijn ten faveure van 
(klim)planten die voor gevelbegroeiing zorgen.  

2.1.2. Beplanten boomspiegels 
Via boomspiegels krijgen wortels lucht en water en worden gassen uitgewisseld. In de 
meeste boomspiegels kan beplanting worden aangebracht. Deze groenvoorziening fleurt het 
beeld rondom de boom op en draagt positief bij aan vergroening en biodiversiteit. 

2.1.3. Overige manieren van vergroening 
Alle andere creatieve bijdragen aan vergroening van de openbare ruimte zijn ter beoordeling 
van het college van burgemeester en wethouders.  
 

2.2. Voorwaarden 
Bij de aanvraag van een geveltuin, het beplanten van een boomspiegel of een andere manier 
van vergroening dient de aanvrager akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden. 

2.2.1. Aanvraag geveltuin, beplanten boomspiegel en overige manieren van vergroening 
Aanvragen voor de aanleg van geveltuinen, het beplanten van boomspiegels of het realiseren 
van andere manieren van vergroening dienen bij de gemeente te geschieden via een 
aanvraagformulier. De gemeente toetst elke aanvraag en bekijkt of de locatie geschikt is 
(kabels, leidingen, breedte trottoir, eigendom etc.). Bij geen bezwaar wordt de aanvraag 
goedgekeurd en worden de voorwaarden ter ondertekening voorgelegd. 

2.2.2. Groenvoorziening op gemeentelijk eigendom 
Indien de aanleg van een geveltuin, het beplanten van een boomspiegel of het realiseren van 
andere manieren van vergroening op gemeentelijke grond wordt gerealiseerd, blijft die 
grond eigendom van de gemeente. De gemeente kan te allen tijde, zonder aanzegging, de 
grond weer naar eigen inzicht hergebruiken indien zij daartoe aanleiding ziet.  



2.2.3. Afmetingen 
De afmetingen van een geveltuintje zijn afhankelijk van de breedte van het trottoir en andere 
factoren. Het geveltuintje mag nooit de vrije doorgang over het trottoir belemmeren. De 
breedte van het trottoir na aanleg van het tuintje moet minimaal 150 centimeter bedragen.  

2.2.4. Toestemming inrichting en beplanting 
De aanleg en inrichting van de geveltuin, boomspiegel of overige groenvoorziening gebeurt 
altijd door tussenkomst van de gemeente. De eigenaar van de woning en/of locatie waar de 
geveltuin, boomspiegel of andere manier van vergroening wordt aangelegd, dient altijd 
schriftelijk toestemming te geven voor de aanleg. 

2.2.5. Onderhoud  
Bewoners dragen zelf zorg voor de verzorging en het onderhoud van de geveltuin, beplante 
boomspiegel of andere manier van vergroening, door middel van water geven, snoeien en 
bemesten. Bewoners dienen ook zwerfvuil te verwijderen. Straatnaam- of verkeersborden en 
verlichtingselementen (o.a. lantaarnpalen) dienen goed zichtbaar te blijven. De doorgang 
moet vrijgehouden worden zoals beschreven bij punt 2.2.3. 

2.2.6. Werkzaamheden en mogelijke schade 
Wanneer door werkzaamheden of calamiteiten in de openbare ruimte of aan 
nutsvoorzieningen de groenvoorziening schade oploopt, kan deze niet verhaald worden op 
de gemeente en is er dus geen recht op schadevergoeding. 

2.2.7. Verhuizen 
Wanneer bewoners gaan verhuizen, vragen ze de nieuwe bewoners om de groenvoorziening 
over te nemen. Indien die daar niet in geïnteresseerd zijn, melden ze dit bij de gemeente. De 
groenvoorziening wordt dan verwijderd en het trottoir in de originele staat hersteld.  

2.2.8. Stoppen/verwaarlozing 
Wanneer bewoners de groenvoorziening niet meer willen verzorgen of wanneer de 
gemeente van mening is dat de groenvoorziening niet goed wordt verzorgd, kan deze – na 
kennisgeving – worden verwijderd en het trottoir in de originele staat hersteld. 
 

2.2.9. Collectieve initiatieven 
Wanneer een collectief, zoals een hele straat of vereniging, initiatieven wil ontplooien om te 
vergroenen, dienen alle individuele deelnemers en/of een vertegenwoordigend bestuurslid 
van de vereniging door middel van een handtekening te bevestigen dat zij akkoord gaan met 
deze voorwaarden. 

3. Aanvragen en communicatie 
Aanvragen voor een geveltuintje, het beplanten van een boomspiegel of een andere manier van 
vergroening kunnen ingediend worden via de website van de gemeente. Omdat het budget begrensd 
is kan de gemeente aanvragen op een wachtlijst zetten en pas goedkeuren wanneer er weer 
middelen beschikbaar zijn. De gemeente zal via diverse lokale instellingen informatie verspreiden 
over dit vergroeningsproject en deze instellingen vragen de informatie verder te delen met bewoners 
om zo bij te dragen aan de promotie van dit project.   



Reacties enquête pilotproject geveltuintjes Gemeente Valkenswaard

Beweegreden aanleg Informatievoorziening pilot Prestatie groenaannemer Voldoet aan verwachting Suggesties/Opmerkingen Spelregels Reactie Ad
om een groener aanzicht te krijgen 
in de straat en het staat ook mooi 
ten opzichte van mijn huis

De communicatie en voorziening 
vanuit de gemeente zijn goed 
verlopen 

ik ben zeer tevreden over de 
werkzaamheden van Bannenberg

Ik ben zeker benieuwd naar mijn 
tuintje als het in bloei staat straks

Bedankt voor de aanleg van mijn 
geveltuintje. Ik ben er erg blij mee! 

uitstraling van de buurt, 
regenwater afwatering en meer 
groen (milieu).

We zijn hier erg tevreden over ook hier zijn we erg tevreden over Het is mooi aangelegd met de door 
ons uitgekozen plantjes. We zijn 
erg benieuwd naar het 
eindresultaat

een suggestie kan zijn een (online) 
informatie uurtje voor mensen die 
niet voldoende kennis halen uit 
schriftelijke informatie

geen opmerkingen Ad: Voegt een info 
uurtje genoeg toe?

Groene omgeving, bijdrage aan 
verminderen wateroverlast bij 
hevige regenval. Klinkerstraat staat 
bij hevige regenval blank

Prima, kreeg snel een reactie en de 
uitleg was ook duidelijk (de flyers 
waren uitstekend) 

Ja goede uitleg over de 
mogelijkheden en goed 
meegedacht met wat praktisch 
was. Aanleg gebeurde heel snel, 
was ietwat onhandig dat de dag 
niet bekend was. 

Ja hoor, er zijn al wat bloemetjes 
zichtbaar en heb uit de omgeving al 
veel positieve reacties ontvangen! 

Nee hoor, ik vond het een erg goed 
initiatief! Ben enthousiast dat de 
gemeente mee denkt

Nee, mij lijkt het logisch dat je zelf 
verantwoordelijk bent voor het 
onderhoud en de zorg voor de 
planten

Meer groen in straat + staat 
gezelliger en vriendelijker

Goed. Jazeker. Groenondernemer is langs 
geweest om te inventariseren 
welke planten de voorkeur hebben 
+ heeft daarin actief meegedacht/ 
advies gegeven. De tuintjes zijn 
aangelegd. Ik ben heel benieuwd 
hoe het eruit gaat zien, op moment 
dat alle planten echt in bloei 
komen te staan. Dat is nu nog lastig 
inschatten.

Het staat al heel anders zoveel meer 
groen voor ons huis + in de straat. 
Zeer positief!

Ik had begrepen dat we t.z.t. nog 
uitleg zouden krijgen wat de 
planten aan specifieke verzorging 
nodig hebben. Dit is nog niet 
gebeurd. Wordt dat nog ingepland?

Geen aanvullingen Ad: Verzoek om meer 
uitleg verzorging 
beplanting! Kunnen 
we daar iets mee?

Aanzicht van het huis en goed voor 
milieu, extra vergroening

Helder en vlot Hij gaf goed advies en dacht mee 
met onze wensen

Het geveltuintje zal in het voorjaar 
waarschijnlijk pas echt gaan 
groeien en bloeien maar voldoet 
het geveltuintje tot nu toe aan uw 
verwachtingen

Ik heb geen verbeterpunten Geen op of aanmerkingen. Erg leuk 
initiatief en goed uitgevoerd

Wij vinden het een heel mooi 
initiatief. Hoe meer groen hoe 
beter

Prima Top Ja zeker Ik zou graag kijken waar we nog 
meer groen zouden toe kunnen 
voegen. Bijv op platte daken.

- Ad: Sedumdaken is 
mogelijk 
vervolgproject

Ik vind groen in de straat erg 
belangrijk en de straat geeft een 
vriendelijke aanblik, er is al zoveel 
steen te zien

De pilot was duidelijk en 
uitnodigend. Informatie was 
voldoende alleen het kiezen van de 
juiste planten is voor een leek wat 
lastig

Is prima gedaan zonder overlast Tot nu toe wel. Ben benieuwd hoe 
alles uitgroeid

Misschien is de 1,5 tegel wat 
weinig. Zelf zou ik het tuintje iets 
breder willen hebben

Geen aanvulling Ad: Ligt aan 
mogelijkheden 
stoep/ondergr infra

Een voortuintje maakt mijn 
woning mooier naar mijn mening, 
en mogelijk maakt het een klein 
verschil in de jaarlijkse 
wateroverlast

Bij toeval heb ik hiervan vernomen 
in het lokale weekblad, de 
communicatie was beperkt. Het 
was steeds afwachten of en van wie 
een vervolgbericht. Maar omdat 
het een sympathiek initiatief is, 
vond ik dat niet storend.

JA. Eenmaal duidelijk dat 
Bannenberg de opdracht uitvoert, 
was de communicatie duidelijk. 

Ja Voor mij was het niet duidelijk na 
aanmelding of inderdaad na 
aanmelding een tuintje mogelijk 
zou zijn en wanneer de 
communicatie overgaat naar 
hovenier. Mijn suggestie derhalve 
om dit duidelijker aan te geven. 
Mooi initiatief, meer groen in en 
om het centrum!

NEEN Ad: Deze man viel 
eigenlijk buiten 
pilotgebied en is 
daarom onvolledig 
geinformeerd!

Ik vind het een heel mooi project 
waar ik zelf al heel lang over heb 
nagedacht om dit te realiseren. 
Dus het kwam mooi aangewaaid.

ik ben tevreden over de aanpak A. 
de informatie van de gemeente. B. 
het gesprek met Bannenberg. C. de 
vrije keuze mogelijkheid van de 
inrichting.

Men heeft zicht netjes gemeld het 
tuintje netjes ingericht volgens de 
gemaakte afspraak.

Prima geen opmerkingen Ga zo door. De spelregels zijn duidelijk het is en 
blijft gemeente grond als gebruiker 
zal ik mijn best doen omzet ook 
mooi te houden.

Groene, vriendelijke en dorpse 
uitstraling in het straatbeeld.

Heel goed. We kregen een mooie 
folder in de bus met ruime keuze 
aan planten. Ik heb hier zelf de 
planthoogtes van opgezocht, wand 
ik vind het belangrijk dat de plant 
niet te hoog wordt (komt voor het 
raam). Misschien kan die 
informatie er nog bij. Daarna goed 
mail contact en ook het contact en 
informatie van Bannenberg was 
goed.

Ja, erg fijn dat meneer eerst kwam 
kijken om de wensen op te nemen. 
De aanleg was klaar voor ik er erg in 
had.

Ja, het ziet er erg leuk uit. Ook 
omdat de buren mee hebben 
gedaan. Het ziet er op meerdere 
plekken gezelliger uit in de straat

Nee, erg goed uitgevoerd Ik heb het document in de bijlage 
doorgelezen, maar ik vraag me af 
wie de doelgroep is voor dit 
document. Voor "bewoners" moet 
het meer gepersonaliseerd worden. 
Een interne memo of 
communicatie krijg ik doorgaans 
niet te zien, dus daarin kan 
taalgebruik en jargon toegepast 
worden zoals bij de gemeente 
gebruikelijk is. CO2 is met 
subscript 2

Vervolg SAVA: In de 
inleiding stel ik voor 
de 2 hoofd redenen 
gescheiden op te 
schrijven, dit staat nu 
enigszins door elkaar. 
Dus: 1e reden (meer 
groen), 2e reden 
(klimaat verandering), 
conclusie (we gaan dit 
adresseren met tegels 
eruit, planten erin).

Klimaat, biodiversiteit, opleuken 
straat en huis.

Duidelijk middels leaflets en 
mailtjes.

Ook dat was duidelijk met 
persoonlijk contact.

Wij vinden het er nu al heel leuk 
uitzien, dus kan alleen maar beter 
worden

Krijg het zo niet bedacht. 
Misschien vanuit de tuinder nog 
wat uitleg over het onderhoud van 
de gekozen planten.

Geen vragen of aanvullingen Ad: Verzoek om meer 
uitleg verzorging 
beplanting! Kunnen 
we daar iets mee?

Een groenere straat (ik heb al 20 
jaar een geveltuintje)

De tuintjes krijgen tegen de gevel 
bij regen zowat geen water en 
dragen zodoende niet bij aan 
infiltratie in het grondwater en ze 
moeten daardoor extra water 
gegeven worden. Toen Tom alles is 
komen opnemen heb ik hem 
verteld dat er twee rijen tegels ligt 
aflopend naar het tuintje toe 
gelegd moeten worden daar zou hij 
voor zorgen maar is niet gebeurt. Ik 
denk dat er ook te weinig 
vruchtbare grond is ingebracht

Er is te veel nadruk gelegd op als wij 
het tuintje niet goed verzorgen dat 
alles op eigen kosten hersteld moet 
worden



Zoals zovelen op de leenderweg 
waren wij wel voorstander van 
extra groen, maar inderdaad niet 
ten koste van parkeerplaatsen voor 
de deur. De geveltuintjes leken ons 
dan ook een super oplossing en 
zeker omdat ook de al eerder door 
ons aangelegde bloembak ook 
gevuld mocht worden. En omdat 
onze buren ook mee deden kon er 
een mooi geheel gevormd worden 
wat voor ons ook een pluspunt 
was. Ik zie dit dan ook als een 
goede aanvulling op de 
vergroening van valkenswaard en 
hoop dat meer bewoners dit gaan 
aanvragen.

Communicatie was super. Snel 
reactie op de mails met vragen en 
de flyer was ideaal voor de keuze 
van de planten. Duidelijke foto's en 
een snelle korte uitleg wat op 
welke plaats kon (zon/schaduw). 
Misschien met iets meer promotie 
op de sociale media want daar heb 
ik het nog niet gezien (of ik heb het 
gemist). 

Zeker. Ze zijn eerst komen 
informeren en bekijken wat kon en 
dit is ook netjes zo uitgevoerd. 
Helaas kon de groenondernemer 
niet weten dat mijn partner uit de 
nachtdienst kwam en probeerde te 
slapen, maar dat nemen we voor 
lief.

Zeker. Er staan nog maar een paar 
bloemetjes maar we zijn zeer 
benieuwd hoe het er uit ziet als het 
dichtgegroeid is.

Nee Deze waren voor ons grotendeels 
bekend en wij hebben verder geen 
aanvullingen

Vervolg KILU: Graag 
wil ik nog een extra 
toelichting geven. De 
tuintjes waren hier net 
een dag aangelegd en 
toevallig zijn we met 
vier buren naast elkaar 
en is het echt een 
mooi geheel. Een dag 
later stonden dus al 
diverse mensen op het 
gemak het geheel te 
bekijken en te 
bewonderen. Mijn 
moeder liep toen naar 
buiten en kreeg van 
een mevrouw de 
opmerking dat het er 
heel mooi uit zag. Dus 
complimenten aan de 
groenondernemer en 
jullie initiatief. Het 
wordt al door 
meerdere bewoners 
gezien en gewaardeerd.

Ik ben voorstander van meer groen 
in Valkenswaard en heb me dan 
ook meteen aangemeld. Ik werk in 
de gemeente Eindhoven en daar 
kennen we dit al langere tijd. Ik 
denk dat het een groot succes is 
waarbij alleen maar winnaars zijn. 
De gemeente heeft minder 
wateroverlast en de bewoner een 
mooiere groenere omgeving.

Ik denk dat er meer mensen hadden 
kunnen worden bereikt door huis 
voor huis persoonlijk mensen te 
benaderen. Ik weet dat mijn 
overbuur vrouw ook graag mee zou 
doen maar zij heeft de info gemist.

Ja hoor prima bedrijf Bannenberg Ja zeker, ben erg blij met mijn 
klimplant

Persoonlijke benadering van de 
bewoners. Mochten jullie hulp 
nodig hebben, ik help graag met dit 
super initiatief!

Ziet er prima uit. Ad: Project 
kleinschalig 
doorzetten om 
budgettaire redenen. 
Vandaar ook beperkte 
communicatie!
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