
Aanvraag wijk-, buurt- en dorpsbudget
MVO 22.000449
Ingelogd met Digid: Ja

Vanuit welke situatie vraagt u deze subsidie aan? Voor mijzelf 
Voorletter(s) D.
Achternaam Jansen
Straatnaam van Noremborghstraat 
Postcode 5212ND
Woonplaats 's-Hertogenbosch 
E-mailadres Jansen.daan7@gmail.com
Telefoonnummer 0624543957

 

 

 

 
Wijk
U doet deze aanvraag voor de wijk of het dorp: Muntel/Vliert/Orthenpoort
Onderwerp van uw aanvraag: Aankoop planten geveltuin 13 meter bij 0.65 meter
Voor wie is de aanvraag bedoeld? Buurtbewoners uit de Muntel/Vliert/Orthenpoort
Ik wil het volgende met mijn aanvraag bereiken: Door de geveltuin van 13 meter bij 0.65 meter zorg ik

voor vergroening van de wijk. Dit heeft een positief
effect op de
gezondheid van buurtbewoners en draagt bij aan de
leefbaarheid van de wijk. Ook verbetert vergroening
het milieu, zorgt het voor een rijke biodiversiteit,
vermindert het luchtvervuiling, zorgt het voor
waterberging, dempt het geluidshinder en verkoelt het
in warme
periode. En inspireer ik andere buurtbewoners om
zelf ook meer aan vergroening in de wijk te doen.
Regelmatig heb ik gesprekken met buurtbewoners
over vergroening
in de wijk en hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Wanneer wilt u de activiteit of voorziening van uw
aanvraag realiseren?

Voorjaar 2022

Waar wilt u de activiteit of voorziening van uw
aanvraag realiseren?

Geveltuin zij- en tuinmuur Van Noremborghstraat
40/Koedijkstraat

 

 
Motivatie en geld
Doet u deze aanvraag met meer bewoners samen? Nee
Is er draagvlak gecreëerd onder de doelgroep? Ja
Hoe is er draagvlak gecreëerd? Ik heb bij buurtbewoners in de directe omgeving

geïnformeerd wat ze
van een geveltuin zouden vinden. Ze
reageerden daar erg positief op. Hoe groener,
kleurrijker de wijk hoe
beter.

Hoeveel mensen denkt u te bereiken met uw activiteit
of voorziening?

Buurtbewoners uit de Muntel/Vliert/Orthenpoort

 



 
Bedrag en specificatie
Welk bedrag vraagt u aan? 258,25
Specificatie van de verwachte kosten en/of inkomsten Kosten voor de aankoop van planten.
Heeft u het formulier naar waarheid ingevuld? Ja, naar waarheid ingevuld
 

Datum en tijd verzending: 15-12-2021 12:22
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Tekstvak
Van Noremborghstraat 40
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paur
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5271 TM Sint-Michielsgestel (Den Dungen)
Tel. (073) 594 16 51

Email: info@allebomen.nl

Bosscheweg 57

Site: www.allebomen.nl

Fax (073) 594 30 68

K.v.K. nr.:BTW nr.:BIC:IBAN: 160.41719NL806764260B01RABONL2UNL35RABO011 2994628
Op al onze transacties zijn van toepassing de verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de H.B.N.

:
Klantnummer

: 19-11-2021Datum
15692
5317Offertenummer

:
OFFERTE

Particulier

Aantal Omschrijving Maat Prijs Totaal

Danielle Jansen
2 Skimmia japonica 'Rubella' C  2 5,50 11,00
7 Alchemilla mollis P 9 1,10 7,70
7 Tiarella cordifolia P 9 1,10 7,70
5 Anemone hybrida 'Königin Charlotte' P11 2,00 10,00
5 Hosta 'Blue Cadet' P 9 2,50 12,50
5 Kirengeshoma palmata P 9 2,00 10,00
5 Pulmonaria officinalis P 9 1,40 7,00
5 Aconitum napellus P 9 2,00 10,00
5 Geranium 'Rozanne' P 9 3,50 17,50
7 Ajuga reptans P 9 1,40 9,80
7 Heuchera micrantha 'Palace Purple' P 9 1,40 9,80
5 Polystichum setiferum 'Herrenhausen' P 9 1,50 7,50
5 Epimedium rubrum P 9 3,00 15,00
7 Pachysandra terminalis P 9 1,00 7,00
5 Asarum europaeum P 9 2,50 12,50
5 Carex morrowii P11 1,75 8,75
3 Trachelospermum jasminoides 100-125,CONT 15,00 45,00
3 Clematis armandii 80-100,C  2 11,00 33,00
3 Pyracantha coccinea 'Red Column' 80-100,CONT 5,50 16,50

Totaal incl. btw € 258,25

Bij bestellingen boven €2000,- levering franco.
Bij deelvrachten worden extra kosten in rekening gebracht.
Aantallen onder voorbehoud van tussentijdse verkopen.





Beste mevrouw Rovers,

Voor de aanschaf van planten voor een geveltuin heb ik subsidie aangevraagd via het wijk-
en dorpsbudget. Het gaat om de geveltuin aan de zijkant van het huis aan de Van
Noremborghstraat 40.

U vraagt om bewijs dat de geveltuin wordt aangelegd. Daarvoor stuur ik u de mail van de
heer Roos door. Hierin staat dat de geveltuin in week 5 wordt aangelegd. Ik neem aan dat dit
voldoende bewijs is. Als dat niet zo is, dan hoor ik dat graag van u!

Met vriendelijke groeten,

Daniëlle Jansen

Op ma 27 dec. 2021 om 16:18 schreef geveltuintje <geveltuintje@s-hertogenbosch.nl>:
Beste heer, mevrouw,

De aanleg van uw geveltuintje staat gepland in week 5 van 31 januari tot en met 5 februari
2022. U hoeft hier niet voor thuis te blijven. Wel vragen we u eventuele potten,
plantenbakken en/of andere materialen vooraf te verwijderen.
In de bijlage kunt u zien hoe de aannemer uw geveltuintje gaat aanleggen. Heeft u tegels?
Dan wordt er een opsluitband om uw geveltuintje aangelegd, zie afbeelding in de bijlage:
Geveltuintje met tegels. Heeft u geen tegels? Dan wordt de bestrating in een rollaag
aangebracht, zie bijlage: Geveltuintje zonder tegels.

De geveltuintjes worden aangelegd door de aannemer. Omdat de werkzaamheden per adres
verschillen is het niet mogelijk een gedetailleerd tijdstip en dag te geven.
Weersomstandigheden en mee-of tegenvallers in het werk kunnen invloed hebben op de
planning. Hierdoor kan het geveltuintje soms later worden aangelegd. Nadat uw geveltuintje
is aangelegd ontvangt u een factuur van de gemeente.

Tips bij het inrichten van uw geveltuintje
U bent zelf verantwoordelijk voor de inrichting van uw geveltuin. Graaf bij het beplanten niet
dieper dan 25 cm i.v.m. aanwezige kabels en leidingen. Bij het aanschaffen van planten en/of
bloemen voor uw geveltuintje is het goed om rekening te houden met de ligging van uw
gevel.

• Een voorgevel op het zuiden? Kies voor planten/bloemen die veel zonlicht nodig
hebben
• Een voorgevel op het noorden? Kies voor schaduwplanten
• Een voorgevel op het westen of oosten? Dan zijn vrijwel alle planten en/of bloemen
geschikt.

Tip: kies voor inheemse planten, die geven bijen en vlinders veel meer voedsel.

Veel plezier met uw geveltuintje!

Met vriendelijke groet,

Paul Roos
Projectleider │ afdeling Projectmanagent en Voorbereiding │ gemeente ’s-Hertogenbosch │
geveltuintje@s-hertogenbosch.nl  |


