
Bloembakkenactie SWF  
“ Meer kleur in de kern 
 
 ‘Meer kleur in de kernen’ is een nieuwe actie van gemeente Súdwest-Fryslân. Alle steden, dorpen 
en wijken krijgen dit jaar of volgend eenmalig een bedrag van maximaal € 1.500 voor de aanschaf 
van bloembakken en planten. Inwoners en ondernemers moeten zelf zorgen voor het beheer en 
onderhoud van de bloembakken in hun stad, dorp of wijk. 
 
In de gemeente Súdwest-Fryslân staan 120 bloembakken verspreid in onze steden, dorpen en 
wijken. Voor een aantal van deze bloembakken regelt de gemeente het plantmateriaal en het 
onderhoud. Dit gaat veranderen. De gemeente gaat het beheer en onderhoud van bloembakken de 
komende twee jaar afbouwen omdat hier te weinig geld voor is. Wel vindt de gemeente een 
kleurrijke leefomgeving erg belangrijk en streven we naar het behoud en waar mogelijk uitbreiding 
van de bloembakken. Hier hebben we uw hulp bij nodig! 
 
Op een aantal plaatsen in onze gemeente  regelen de inwoners en ondernemers het plantmateriaal 
en het onderhoud van de bloembakken zelf. Deze vorm van samenwerking willen we behouden en 
waar mogelijk uitbreiden. Daarom start de gemeente met de actie “Meer kleur in de kernen”! 
Hieronder leggen we uit hoe deze actie werkt.    
 

 
Brugbakken worden nu al onderhouden door bewoners 
 
Afbouw beheer en onderhoud  
In 2015 verandert er nog niets. Het huidige beleid blijft gehandhaafd. De gemeente gaat allereerst 
in gesprek met de stads-, dorps- en wijkbelangen waar bloembakken aanwezig zijn. Wilt u de 
bloembakken behouden, dan kunt u deze kosteloos van de gemeente overnemen. Dit betekent wel 
dat u elk jaar het beheer, onderhoud en plantmateriaal op u neemt. In 2016 regelt de gemeente 
nog het plantmateriaal maar is het beheer en onderhoud voor u. Bloembakken die niet worden 
overgenomen door de bewoners worden in 2016 weggehaald. De geraniumpiramides in Sneek, 
Bolsward en Makkum en de bloembakken in parken en begraafplaatsen blijven in het beheer van de 
gemeente.   
 
Actie “Meer kleur in de kernen” 
De gemeente stelt voor alle steden, dorpen en wijken eenmalig een bijdrage beschikbaar van 
maximaal € 1.500,00 voor de aanschaf van nieuwe bloembakken en plantmateriaal. De stads-, 
dorps- en wijkbelangen kunnen in 2015 of 2016 eenmalig een bijdrage aanvragen bij de stads-, 
dorps- of wijkcoördinator op basis van de nota.   
 
Wat zijn de voorwaarden? 

 In 2015 of 2016 kunnen stads-, dorps- en wijkbelangen eenmalig een bijdrage aanvragen van 
maximaal € 1.500,00 voor de aanschaf van nieuwe bakken en/of plantmateriaal. 

 Kosten voor het beheer en onderhoud zijn voor de bewoners of plaatselijke bedrijven. 

 In overleg met de rayon groenbeheerder wordt de locatie bepaald.  

 Stads-, dorps- of wijkbelangen worden eigenaar van de bakken en zijn verantwoordelijk 
voor herstel bij schade of vernielingen. Er kan geen beroep worden gedaan op de gemeente.  



 
 
 
Waar koop ik de bloembakken en planten? 
Het stads-, dorps- of wijkbelang mag zelf een bedrijf uitzoeken waar het de bloembak(ken) wil 
kopen of laten maken. Het is ook mogelijk bakken uit te zoeken bij firma Boer uit Nieuwendijk. De 
meeste bloembakken in onze gemeente komen hier vandaan. Daarom is met dit bedrijf speciaal 
voor deze actie 10% korting geregeld. Ook is voor dit project een bak ontwikkeld voor 
brugleuningen. Voor het plantmateriaal kunt u terecht bij de plaatselijke bedrijven.  

 

               
Mirandabak van firma Boer      Brugbak 

 

Prijzen (incl. korting, ex. Btw, ex. eventuele transportkosten):  
 
- Miranda 120                       225       euro 
- Miranda 155                       373,50  euro 
- Brugbak Súdwest-Fryslân   220       euro  

 

 
Nadere info:  
Boer Speeltoestellen B.V. 
www.boerplay.com 
Postbus 10 4255 ZG Nieuwendijk 
Telefoon: 0183403564 
 
Hebt u nog vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met uw stads-, dorps- of wijkcoördinator.  

 

     

 

http://www.boerplay.com/

