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Aanleiding:
Het informeren van uw raad over de stand van zaken betreffende adoptie van openbaar groen.
Inhoud Mededeling:
Onze gemeente biedt bewoners en bedrijven de mogelijkheid om openbaar groen te adopteren
(huren). De kaders voor adoptie van groenstroken, en de bijbehorende concept huurovereenkomsten,
zijn op 12 januari 2016 door het college vastgesteld. In die kaders worden drie categorieën
onderscheiden, te weten adoptie van gemeentelijke rotondes, adoptie aan particulieren en adoptie
aan bedrijven. Per categorie zijn er nadere voorwaarden gesteld aan de aanvraag en het gebruik.
Momenteel lopen er de volgende adopties:
 twee gemeentelijke rotondes aan plaatselijke hoveniers. Eén in Aalten en één in Dinxperlo;
 één gemeentelijke rotonde in Aalten is qua adoptie door het betreffende bedrijf opgezegd.
Maar we zijn in overleg met een ander bedrijf over het opnieuw laten adopteren van deze
rotonde;
 één groenperceel in Dinxperlo aan een naastgelegen bedrijf;
 met één groenperceel in Aalten zijn we met het naastgelegen bedrijf in de afrondende fase
qua afsluiten contract;
 één speelveld/beachvolleybalveld in Dinxperlo.
Adoptie provinciale rotondes
Verder adopteert de gemeente zelf ook vier rotondes van de provincie. Die zijn in de provinciale
wegen gelegen. Drie rotondes beheert de gemeente zelf. En bij één rotonde nabij Bredevoort heeft
vervolgens een lokale belangenvereniging de rotonde weer geadopteerd van de gemeente. Deze
rotonden zijn aantrekkelijk ingericht qua groen, om zodoende de invalswegen van Bredevoort en
Aalten te benadrukken.
Adoptie speelterreinen/zandbakken
Naast adoptie van openbaar groen, bestaat er ook de mogelijkheid om speelterreinen en/of openbare
zandbakken te adopteren (huren). Het college heeft in 2015 dit besloten. Dit speelde ten tijde van de
verwijdering van de openbare zandbakken, en voorafgaand aan het project voor de veranderingen in
de gemeentelijke speelvoorzieningen. Toen is de mogelijkheid geboden om met name speelterreinen
of zandbakken die verwijderd zouden worden, te adopteren. Uiteindelijk zijn er 3 zandbakken in Aalten
door de buurt geadopteerd en is één speelterrein in Aalten door een naastgelegen school
geadopteerd. Verder is er één nieuwe jeu de boulesbaan in Bredevoort door de buurt geadopteerd.
Nieuwe verzoeken voor adoptie van speelterreinen en zandbakken zijn echter de komende jaren niet
te verwachten, aangezien het project voor de veranderingen in de gemeentelijke speelvoorzieningen
is afgerond.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: -
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