
Gemeente 

Amsterdam 

Noord 

Beheerovereenkomst 
plantsoen [straatnaam] 

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], 

gebiedsmanager, stadsdeel Noord, hierna te noemen: de gemeente en 

[naam, adres] 

[naam, adres]  hierna te noemden: de bewoners 

Overwegende dat: 

- de mogelijkheid bestaat voor bewoners in stadsdeel Noord om een gedeelte van de 

openbare ruimte in de buurt te beheren/onderhouden,  

- de gemeente te allen tijde eigenaar van het plantsoen blijft,  

- bewoners hebben aangegeven het plantsoen in beheer te willen nemen, komen partijen 

samen het volgende overeen: 

De gemeente levert het plantsoen op cf. vastgestelde wensen van bewoners. 

- Bewoners krijgen het plantsoen kosteloos van de gemeente in beheer. 

- Bewoners onderhouden de grastegels en verwijderen het zwerfval Uit het plantsoen; de 

aannemer onderhoudt de vaste planten gedurende de eerste jaar. 

- Er mogen door bewoners geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast. 

- De eventuele door bewoners gemaakte kosten voor het plantsoen worden door de 

gemeente niet vergoed. 

- Meldingen/klachten/opmerkingen over onderhoud van het plantsoen worden door de 

gemeente direct ter afhandeling doorgegeven aan bewoners. 

- Er mogen geen schuttingen of andere kleine bouwsels in het plantsoen worden geplaatst, 

anders dan aangegeven in het ontwerp. 

 

Duur van de overeenkomst 

- De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 3 maanden. 

- Na het verstrijken van de duur van de overeenkomst wordt deze bij goedvinden van beide 

partijen stilzwijgend telkens met een maand verlengd. 

 

(Tussentijdse) opzegging 

- De gemeente en bewoners kunnen de overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van 

redenen tussentijds schriftelijk opzeggen, zonder dat zij tot schadevergoeding verplicht 

zijn. 

 



Aansprakelijkheid en verzekering 

- De gemeente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die bewoners oplopen 

tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het plantsoen, dan wel voor anderen die zich 

in het plantsoen bevinden. 

Ondertekening 

Getekend in tweevoud te Amsterdam op ……………………………………………… 

Voor akkoord:                     Voor akkoord: 

Gemeente Amsterdam, gebiedsmakelaar:                          Bewoners: 

 

 


