HULP BIJ OPSTART?
Ontbreekt het aan tijd om de voorbereidende werkzaamheden zelf te
verrichten dan kunnen we met het volgende pakket in de eerste drie
maanden deels ontzorgen:
• Overzicht stakeholders
• Interne communicatie
(presentatie of intranetbericht)
• Pagina op gemeentelijke website
(in overleg met afdeling communicatie)

Overal eten
voor vogels,
insecten en
andere dieren

STIC

• Organisatie startbijeenkomst
• Meeschrijven aan Plan van aanpak
• Organisatie tegelruil- of regentonactie
• Organisatie kenniscafé voor hoveniers
Werkzaamheden kunnen grotendeels op afstand worden verricht.
Kosten: in overleg
Neem voor meer informatie contact op met ons secretariaat
telefoon 033 479 40 50 of mail naar info@steenbreek.nl.

Samen maken
we het verschil
voor een gezonde
leefomgeving!
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Stichting Steenbreek
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort
T 033 4794050
E info@steenbreek.nl
W www.steenbreek.nl
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groen
Vakblad voor ruimte in stad en landschap

Deelnemende gemeenten worden vanuit Steenbreek ondersteund met een
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activiteitenpakket om zo de negatieve gevolgen van verstening om te zetten

FSClogo
plaatsen

naar de positieve effecten van vergroening. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak
voor de uitvoering van Steenbreek: samen met inwoners, organisaties en bedrijven.

(Zalsman
informeren)

Zodra verbindingen worden gelegd gaan activiteiten meer effect opleveren.

WWW.STEENBREEK.NL
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Groen geeft
plezier en
ontspanning
Recent heeft de consulent van stichting Steenbreek

Denk daarbij aan:

ruil voor een plant of het uitdelen van bloemzaadjes

natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen steeds

het activiteitenpakket verder toegelicht. Op korte

• Bewonersinitiatieven

of groeipapier met daarop een tekst. De eerste

meer de standaard aan het worden. In een vroeg

termijn volgt nog:

• Verenigingen/stichtingen

ambassadeurs voor de uitvoering van Steenbreek zijn

stadium bewoners betrekken is dan ook de moeite

• Inlogcode intranet met toegang tot kennisbank,

• (Openbare) Organisaties

binnen.

waard. De aanpak om ondernemers in de binnenstad

digitale catalogus en versteningskaart

• Ondernemers/hoveniers

of bedrijfsterrein te betrekken, vraagt weer om een

• Concept persbericht bij aansluiting

• Gemeente

COMMUNICATIE

• Aanmelding digitale nieuwsbrief

• Waterschap/Hoogheemraad

Naast het organiseren van acties binnen de gemeente

verlaging energiekosten, verhogen waarde vastgoed

en het verspreiden van de standaard nieuwsberichten

of een hogere medewerkerstevredenheid zijn juist

• Gemeentelijk Steenbreek logo in diverse formats

iets andere aanpak. Financiële argumenten zoals

• Link naar fotopakket (rechtenvrij te gebruiken)

Om het lokale netwerk bij de uitvoering te betrekken

van Steenbreek aan lokale media is het raadzaam om

daar weer van belang om de voordelen van groen op

• Roll up banner

kun je tijdens de opstartfase een startbijeenkomst

een Steenbreekpagina te maken op de gemeentelijke

de juiste waarde in te schatten.

• Doos folders

of werkatelier organiseren. Dit geeft input voor het

website. Hierop staat beschreven waarom je als

maken van het actieplan en betrokken partners tijdens

gemeente meer groen wil stimuleren, wat jezelf

Maak het vooral niet te ingewikkeld en hou het

de uitvoering.

doet als gemeente, wat bewoners, bedrijven en

laagdrempelig en benut alles wat al is bedacht en

organisaties zelf kunnen doen om te vergroenen

uitgewerkt (zie ook intranet van Steenbreek). Realiseer

en wellicht tips of subsidiemogelijkheden van

je dat de bewustwording van de voordelen van groen

Hier een globale aanzet van de werkzaamheden
voorafgaand aan de uitvoering van Steenbreek.
Eén en ander blijft altijd maatwerk aangezien het

INTERNE AMBASSADEURS

uitvoeringsbudget van de gemeente ook mede

De voordelen van groen gaan veel verder dan de

bijvoorbeeld Waterschap of Provincie. Ook kun

voor de meesten een gedragsverandering is en dat

bepalend is.

werkzaamheden van de collega’s van afdeling groen,

je op deze pagina de acties binnen de gemeente

vraagt tijd. Zet vooral in op het enthousiasme van

water of riolering. Daarom begint het met intern

aankondigen. Omschrijf ook duidelijk waar en bij wie

diegene die al wil vergroenen. Deze ambassadeurs

iedereen bewust maken van het doel van Steenbreek.

mensen terecht kunnen met vragen of ideeën.

zorgen er uiteindelijk stap voor stap voor dat steeds

ORGANISATIE
• Benoem binnen de gemeente een projectleider en
werkgroep
• Maak een actieplan per doelgroep voor de eerste
twee jaar passend binnen het uitvoeringsbudget.

Denk bijvoorbeeld aan de sociale en economische
voordelen en mogelijkheden van het toepassen van

VAN START

groen (burgerparticipatie, gezondheid, ouderen en

Zodra het plan van aanpak binnen de gemeente

kinderen, waarde vastgoed, recreatiebeleving).

gereed is, kun je met behulp van het activiteitenpakket

Onze consulent denkt in voorbereiding graag mee bij

van Steenbreek direct van start. Benut alle

het maken van het plan van aanpak of organiseren van
acties.

Gebruik daarvoor ter inspiratie het voorbeeld
actieplan en benut de communicatiekalender van

Je hebt als gemeente een voorbeeldfunctie

werkzaamheden die je al gewoon doet meer onder

Steenbreek en mogelijk de input uit het lokale

om bewoners, organisaties en bedrijven te

de ‘paraplu’ van Steenbreek. Denk bijvoorbeeld aan

netwerk.

enthousiasmeren om zelf ook te vergroenen.

reconstructiewerk of rioleringswerkzaamheden, het is

zaadjes en de groei volgt daarna!

maar een kleine stap om tijdens een bewonersavond

LOKAAL NETWERK

Naast berichtgeving op intranet kun je ook denken

mensen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid

Met het in kaart brengen van alle stakeholders binnen

aan een ludieke actie om medewerkers van de

om de leefomgeving te vergroenen. Ook bij

de gemeente leg je de basis voor het lokale netwerk.

gemeente bijvoorbeeld een tegel te laten inleveren in

de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten is
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