Persbericht
Adopteer jouw stukje openbaar groen
Diest – Stad Diest zoekt adoptieouders voor groen op het openbaar domein. Zo is
het mogelijk om een boomspiegel, bloembak, plantvak, rotonde… te adopteren.
Buurtbewoners maar ook bedrijven, handelaars en verenigingen met groene vingers
krijgen zo de kans om zelf bij te dragen aan een groener straatbeeld.
Vrijwilligersovereenkomst
De laatste tijd krijgt de stad Diest opvallend meer vragen van inwoners die mee
willen helpen bij het aanplanten en/of onderhouden van het openbaar groen. Dit
kwam ook naar voor tijdens de open GMinaraad van 3 oktober 2019 over ‘Denk mee
over meer en beter groen in Diest’, een initiatief van de schepen voor milieu, Rick
Brans. Daarnaast kwam de vraag naar meer groen in het stadscentrum tijdens de
‘Toekomstdag Diest 2030’ sterk naar voor. Om op deze vraag in te spelen werd een
vrijwilligersovereenkomst en een subsidiereglement opgesteld.
“Tijdens de open milieuraad werd duidelijk dat er veel van onze inwoners goede
ideeën hebben en hun handen uit de mouwen willen steken voor het groen in onze
stad. Als bestuur hechten we veel belang aan de insteek van de inwoners. Dit
reglement is de eerste van de vele voorstellen die we willen realiseren”, vertelt Rick
Brans, schepen voor milieu.
Afspraken en subsidies
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en te motiveren, laat de overeenkomst de
bewoners vrij in hun plantenkeuze. In het afsprakenkader worden wel een aantal
afspraken vastgelegd rond onderhoud en soorten beplanting.
Per adres kan je éénmalig een subsidie van € 25 aanvragen voor het beplanten van
een stukje groen op het openbaar domein.
Per adres geeft stad Diest éénmalig een subsidie van € 25,00 aan bewoners die een
stukje van het openbaar groen beplanten. Het subsidiereglement zal voorzien
worden vanaf 1 mei 2020.

Geadopteerde locaties
De adoptie wordt kenbaar gemaakt door een bordje te plaatsen in het geadopteerde
plantvak, boomspiegel, rotonde,... Zo weten de arbeiders van de groendienst en
andere bewoners dat ze geen ingrepen mogen doen op deze locaties. Adopteer dus
zelf een stukje groen en draag bij tot een groener straatbeeld in de stad.
Alle informatie kan je vinden op www.diest.be/adopteer-openbaar-groen.
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