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           Samen doen in het groen

Het Groenbedrijf is in staat om samen met 

bewoners en gebruikers ideeën om te zetten 

naar resultaat. Hierbij maakt Het Groenbedrijf 

gebruik van haar vakmanschap en combineert 

dat met praktische en resultaatgerichte 

oplossingen. Het begeleiden en geven van 

aanwijzingen tijdens het realiseren van een 

buurtactiviteit zoals bijvoorbeeld het gebruik 

van gereedschappen, zijn hier een praktische 

uitwerking van. Ook het verzorgen van work-

shops en informatieve bijeenkomsten horen 

bij deze mogelijkheden; Het Groenbedrijf deelt 

graag haar kennis en ervaring met u!

Enthousiast en ziet u kansen of mogelijkheden? 

Neem gerust contact met ons op!

U kunt Het Groenbedrijf op verschillende 

manieren bereiken om uw concrete ideeën 

en tips te bespreken:

      bugerparticipaitie@hetgroenbedrijf.nl

      0570- 856400

Wat is bewonersparticipatie

Met participatie bedoelen wij het actief mee-

denken en meedoen om de leefbaarheid in uw 

wijk, buurt of straat te verbeteren. 

Het Groenbedrijf geeft daarbij praktisch vorm 

aan uw enthousiasme! Samen met u gaan we op 

zoek naar de verschillende mogelijkheden om 

een prettige een fi jne leefomgeving te creëren. 

Onze medewerkers zijn dagelijks bij u in de buurt 

werkzaam en weten daardoor ook wat er in de 

buurt leeft. Bewoners die meekijken, meedenken 

en meedoen maken hierbij het verschil. Daarom 

stimuleert Het Groenbedrijf de betrokkenheid 

van bewoners bij hun wijk.

 

Een groot deel van de opgenomen foto’s 

vertellen iets over burgerparticipatie. 

Meer concrete voorbeelden zijn te vinden op: 

      www.hetgroenbedrijf.nl
     

      www.facebook.com/hetgroenbedrijf
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Het Groenbedrijf is een professioneel en 

allround groenbedrijf waarin medewerkers 

met uiteenlopende talenten werkzaam zijn. 

Dagelijks worden onze medewerkers ingezet  

op een groot scala van onderdelen van de 

openbare ruimte in Deventer en wijde omgeving.  

Als uitvoeringsbedrijf van de gemeente Deventer 

worden deze (onderhouds-) projecten met veel 

passie en liefde gerealiseerd. Mede hierdoor is er 

een jarenlange ervaring opgebouwd die garant 

staat voor  hoogstaande kwaliteit en een  grote  

mate van betrouwbaarheid.

Ook veel instellingen, bedrijven en particulieren 

maken volop gebruik van het brede diensten-

pakket dat Het Groenbedrijf aanbiedt. 

Het Groenbedrijf kenmerkt zich door een 

unieke samenwerking waarbij vakmanschap 

wordt gecombineerd met medewerkers die 

enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 

Met elkaar zijn zij in staat om een prachtig 

resultaat te garanderen dat voldoet aan de 

wensen van onze klanten. Sociaal ondernemen 

is voor ons dan ook geen fraaie term maar een 

belangrijke pijler van onze organisatie.

 

Hanzeweg 19, 7418 AV Deventer

Postbus 63, 7400 AB Deventer

Telefoon: 0570 856 400

www.hetgroenbedrijf.nl

WIE WIJ ZIJN WAT WIJ DOEN
   Aanleg en beheer van (openbare-) groen-

   voorzieningen.

   Ontwerp, aanleg en totaalonderhoud van 

   bedrijfstuinen/terreinen.

   Verkoop en levering van uiteenlopende 

   materialen die gebruikt worden in zowel de   

   openbare ruimte als in particuliere (bedrijfs-)    

   tuinen.

   Beheer en onderhoud van sportvelden .

   Aanleg, beheer, advies, levering en onderhoud 

   van speeltoestellen inclusief bijbehorende  

   (val-) ondergrond. Tevens inventarisatie, 

   keuring en inspectie van speeltoestellen.

   Onderzoek, advies, beheer en onderhoud van 

   laan- en straatbomen. Tevens bosonderhoud 

   en levering van alle soorten en maten bomen.

   Onderhoud en beheer van straatnaamborden, 

   verkeersborden en het leveren en plaatsen 

   van omleidingsroutes, dranghekken en matrix 

   borden.

   Onderhoud technische installaties zoals 

   parkeerautomaten, pompen en gemalen. 

   Aanleg, herstel en onderhoud van alle vormen 

   van (half-) verharding en zandpaden. Tevens 

   gladheidsbestrijding en diverse (alternatieve en   

   duurzame) mogelijkheden op gebied van 

   onkruidbestrijding.

   Aanleg, levering en onderhoud van overige 

   inrichtingselementen zoals banken, picknick-   

   sets, afvalbakken. 

   Gladheidsbestrijding.

LET	OP	LAGE	RESOLUTIE	PROEF


