
 

Spelregels adopteren rotonde 
 

 Adoptie betreft het midden eiland van een rotonde;  

 

 Adoptie vindt bij voorkeur plaats bij een nieuwe aanleg of herinrichting van een rotonde;  

 

 Indien een rotonde ter adoptie wordt aangeboden, dient dit bekent te worden gemaakt aan 

omwonenden, zodat geïnteresseerden zich kunnen melden;  

 

 De adoptant is een in de gemeente gevestigd Katwijks bedrijf. Het bedrijf dient 

maatschappelijke doelstellingen te hebben geformuleerd, of maatschappelijk actief te zijn;  

 

 Bij voorkeur is de adoptant een Katwijks hoveniersbedrijf. Indien de adoptant geen 

hoveniersbedrijf is, dient de adoptant een hoveniersbedrijf in de armen te nemen om het 

onderhoud en beheer aan het groen uit te voeren;  

 

 De adoptant kan maximaal 2 rotondes in de gemeente Katwijk adopteren;  

 

 Adoptie kan zowel het onderhoud en beheer als de inrichting (en het onderhoud en beheer) 

van het midden eiland van de rotonde betreffen;  

 

a) Indien de adoptie ook de inrichting betreft, dien de adoptant een inrichtingsvoorstel 

(inclusief reclameborden) op te stellen en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de 

gemeente.  

b) Het ontwerp en de inrichting van de rotonde dient te voldoende aan het gemeentelijk 

verkeersveiligheidsbeleid.  

c) Het ontwerp en de inrichting van de rotonde dient te voldoende aan de kaders van het 

gemeentelijk groenbeleid. Dit betekent concreet:  

 

 Het midden eiland van de rotonde dient ingericht te worden met beplanting, het is niet 

toegestaan om het midden eiland te verharden;  

 De beplanting dient geen exoten te bevatten en uit inheemse soorten, of een cultivar 

van inheemse soorten, te bestaan;  

 De beplanting dient lokaal- en biologisch te zijn geteeld;  

 De beplanting dient te bestaan uit onderhoud extensief plantmateriaal.  

 

 Adoptie vindt plaats voor de duur van drie jaar. De adopterende organisatie is in deze periode 

verantwoordelijk voor het stuk grond dat in bruikleen is en is daarmee onderhoudsplichtig en 

aansprakelijk voor de eventueel geplaatste inrichting. Na deze periode is verlenging mogelijk;  

 

 Alle kosten die samenhangen met het beheer en onderhoud (en eventueel de inrichting en het 

terugbrengen in oude staat) zijn voor het adopterende bedrijf;  

 

 Per wegaansluiting mogen reclameborden met een afmeting van maximaal 50 x 70 cm 

worden geplaatst. Met een maximaal aantal van 3. De bovenkant van een bord mag niet 

hoger reiken dan 1 meter boven het maaiveld. Op een bord mag de bedrijfsnaam, het 

bedrijfslogo en de bedrijfsslogan worden vermeld, met eventueel een verwijzing naar beheer 

en onderhoud van de rotonde;  

 

 Areaal wat aanwezig is op de rotonde moet bereikbaar zijn voor onderhoud (lichtmasten, 

bebording en ondergrondse infrastructuur);  

 

 Partijen dienen hun afspraken schriftelijk vast te leggen.  


