AAN DE SLAG MET JE

GROENE

INITIATIEF!
Steeds meer bewoners gaan zelf aan de slag met groen in hun buurt. Ook jij
kunt een steentje bijdragen aan een groenere buurt! Wil je weten hoe? Deze
factsheet helpt je op weg!
STAP 1: ONTWIKKEL JE EIGEN IDEE
Als je zelf nog geen idee hebt, maar wel iets wilt ondernemen met groen in je buurt, begin dan met nadenken over
wat je zelf leuk zou vinden. Start bijvoorbeeld een buurtmoestuin of tover de speelplek in je buurt om tot een
natuurlijk speelterrein. Ook kun je denken aan activiteiten die vaker terug komen, zoals wekelijkse of maandelijkse speel en educatie middagen in het groen voor kinderen of het gezamenlijk onderhouden van een plantsoen
of volkstuin. Het belangrijkste: begin klein en blijf realistisch. Langzaamaan kan je initiatief met hulp van anderen
groeien. De meeste projecten beginnen gewoon zonder al te grote plannen!
DROOMAVOND
Als je meer groen in de wijk wilt en je wilt je buren betrekken om dit gezamenlijk aan te pakken, kun je een
droomavond organiseren. Tijdens een droomavond brengt iedere deelnemer zijn of haar ideeën in over hoe
jullie groene buurt er over 5 of 10 jaar uit zou kunnen zien. Daarna maak je een gezamenlijke droom. Hieruit
komen dan vaak initiatieven voort om stap voor stap naar de droom toe te werken. Vraag je Groen Dichterbij
Support Team-lid om meer informatie over deze methodiek.

STAP 2: ZORG VOOR STEUN VAN…
…MENSEN IN JE BUURT.
Natuurlijk wil je met je eigen initiatief je eigen doelen bereiken. Hierbij helpt het als je draagvlak in de buurt hebt of
van de overheid. Peil bij omwonenden wat hun ideeën en wensen zijn. Als je iets wil doen met het plantsoen of parkje
voor je deur, betrek dan de mensen die op het plantsoen of park uitkijken. Bedenk daarbij dat er verschillende
groepen mensen in een buurt kunnen wonen, elk met hun eigen wensen wat betreft groen.

DE WENSEN VAN BUURTBEWONERS KUNNEN BIJVOORBEELD ZIJN:
• Mensen samen brengen en met elkaar verbinden: jong en oud, verschillende culturen, mensen met een
beperking, mensen uit hun isolement halen, een plek voor reïntegranten
• Stimuleren van het besef van groen, laten zien dat eten niet in de supermarkt groeit
• Een alternatief plan ontwikkelen omdat het huidige groen niet mooi is of de plannen van de gemeente beter kunnen
• Een mooie tuin maken voor de buurt
• Ruimte voor (eigen) ontspanning

…EEN NETWERK ZODAT JE HET WERK KAN SPREIDEN.
Zorg dat je anderen de ruimte geeft: ruimte voor hun wensen, ideeën en kwaliteiten. Op die manier krijg je niet
alleen meer draagvlak in de buurt, maar ook toegang tot een netwerk van mensen waarop je kunt terugvallen.
Sommige mensen communiceren makkelijk en andere mensen willen het liefst met hun handen aan het werk. Kijk
welke vaardigheden je kunt gebruiken en wat anderen te bieden hebben. Je hoeft geen formele taakverdeling te
maken, maar het is wel handig om ieder dat te laten doen waar hij of zij goed in is en/of plezier aan heeft. Je hoeft
tenslotte niet alles zelf te doen & samen weet en kan je meer dan alleen!

VAARDIGHEDEN DIE NODIG KUNNEN ZIJN:
• Schrijven van een berichtje voor de krant
(communicatie en PR)
• Kennis over groen, zaden, planten en snoeien
• Organiseren van activiteiten
• Formuleren van beleid, fondsenwerving
• Praten met politici, met ambtenaren, met
belangengroepen (lobbyen en netwerken)
• Omgaan met (groepen) kinderen, mensen met een
beperking of verschillende culturen

STAP 3 ZORG VOOR MIDDELEN: GEREEDSCHAP, PLANTEN, GROND EN GELD
Al snel zal je merken dat je verschillende middelen nodig hebt voor je initiatief: papier om huis aan huis een brief te
verspreiden, gereedschap om de grond te bewerken en planten te snoeien of de planten zelf.
Vaak kunnen omwonenden gereedschap zelf meebrengen. Anders kan de gemeente of woningcorporatie het
misschien aan je lenen of geven. Soms willen buurtbewoners of bedrijven (bouwmarkt, tuincentrum) gereedschap,
zaaigoed of planten afstaan aan een initiatief. Je moet hiervoor wel bekendheid aan je initiatief geven en laten
weten waar je naar op zoek bent. Dat kun je onder andere doen via www.groendichterbij.nl of bijvoorbeeld het
Idealenkompas.
Er zijn tal van organisaties en stichtingen die een klein budget ter beschikking stellen aan bewonersinitiatieven.
Lees ook onze factsheet ‘Financiering van groene buurtprojecten’.

GEBRUIK VAN GROND: AANSPRAKELIJKHEID, WET- EN REGELGEVING
Je werkt waarschijnlijk in de openbare ruimte of op grond van een woningcorporatie. Bij het gebruik van grond is
het goed om wat te weten over eigendomsrechten, pacht en gebruiksrechten. Wat mag jij of je organisatie wel doen,
en wat niet? Overleg met de gemeente of woningcorporatie om te peilen waar de wettelijke grenzen liggen en vraag
toestemming om de grond te gebruiken. Leg dit vast in een gebruiksovereenkomst. Benader diegenen die de
beslissingen nemen, om te voorkomen dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het kan helpen om hun
taal te spreken, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij hun beleid. Dat maakt het makkelijker voor deze organisaties
om met jouw initiatief mee te doen.
Daarnaast kan het belangrijk zijn jezelf in te dekken tegen bepaalde risico’s die voortkomen uit aansprakelijkheid
voor gevolgen van de aanleg of het gebruik van het groen of de bijeenkomsten die je organiseert. Enige kennis van
wet- en regelgeving en plaatselijke verordeningen is dus handig. Heb je die zelf niet, dan ken je misschien wel
iemand die er van op de hoogte is, bijvoorbeeld bij de provinciale Milieufederatie, IVN of iemand bij de gemeente.

Deze factsheet is een versimpelde weergave van 'Burgerinitiatieven in groen en advies aan burgerinitiatiefnemers' door Carmen
Aalbers en Josine Donders, Wageningen UR/Alterra, september 2013
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