
Fazanthof - Ten Boer

19.00 uur

Informatie avond openbare inrichting

15 juni 2021



Inhoud
Introductie en voorstellen

Opzet avond

Definitief ontwerp oktober 2020 en wijzigingen daarin

Groene erfscheidingen en bijdrage 

Snippergroen en procedure notaris

Planning



Opzet Avond

45 minuten

Vragen via de Chat, overige vragen achteraf

Presentatie ook op site versterken en vernieuwen onder Ten Boer



Uitwerking definitief ontwerp





Ambitie 2018



DO/2020



Erfafscheiding Voorkeur: 
Groene afscherming
Samenhang afstemmen met buren

Erfafscheidingen



Hoogteverschillen



Bestrating/Bomen

Sorbus aucuparia-Lijsterbes
Prunus Maackii-Sierkers
Bomen 8-12 meter

Treurwilg bestaand
Bomen 20-25 meter

Salix alba-knotwilg

Bomen 4-6 meter
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Aangepast ontwerp
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Aanpassing



Groene erfafscheidingen  

Erfafscheidingen met de openbare ruimte

Doel

Hoge haag / Lage haag
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Groene 
Erfafscheidingen



Vragen Ontwerp en groene erfafscheidingen
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Snippergroen en procedure
kaart

Procedure
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Grondoverdracht verkoop

• U ontvangt van de gemeente een koopovereenkomst + verkooptekening
1) De gemeente stuurt u een blanco overeenkomst + tekening;

2) U stuurt de overeenkomst + tekening getekend terug;

3) De gemeente tekent de overeenkomst + tekening en deze ontvangt u per e-mail of 
post.

• We verkopen de grond aan u voor het symbolische bedrag van 1 euro

• Kosten koper zijn voor de gemeente Groningen



Bruikleengrond

• U ontvangt van de gemeente een bruikleenovereenkomst + tekening
1) De gemeente stuurt u een blanco overeenkomst + tekening;

2) U stuurt de overeenkomst + tekening getekend terug;

3) De gemeente tekent de overeenkomst + tekening en deze ontvangt u per e-mail of 
post.



Bruikleengrond

Regels bruikleen:
• bouw(werken) van welke aard en vorm dan ook te plaatsen (bijvoorbeeld: schuurtjes, 

hekwerken, schuttingen), 

• materialen of goederen op te slaan, 

• een gesloten verharding (bijvoorbeeld asfalt of beton) aan te brengen; 

• bomen en/of diepgewortelde struiken te planten.



Vragen snippergroen
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Planning

Planning (ca. oktober begin, fasering, brief vooraf, huis te voet bereikbaar en altijd voor 

hulpdiensten etc.)
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Fasering vanaf 
oktober/november 
2021

begin

eind



Vragen
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Bedankt voor uw aandacht

Informatie
Site: www.versterkenenvernieuwen.groningen.nl

Email: versterkenenvernieuwen@groningen.nl

Telefoon: 14050 

http://www.versterkenenvernieuwen.groningen.nl/
mailto:versterkenenvernieuwen@groningen.nl

