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Themasessie 2: opzet 



 
We bedoelen: 
 
• Samenwerken met de stad 

 
• Geïnitieerd door bewoners 

 
• Faciliterende rol overheid 

 
 
 

 
 
 

Vertrekpunt “bewoners aan zet”  



 
De bewoner is vaak: 
 
•Een selecte, “vaste” groep 
 
•Actief op verschillende thema’s 
 
•Ook betrokken om andere motieven 
 

 
 

 
 

Wie is DE bewoner? 



 
Deze bewoner is ook: 
 
• Sociale ondernemer 

 
• Zelfstandige 

 
• Groene vrijwilliger 
 
 

Wie is DE bewoner? 



 
1. Werkplaats groene schoolpleinen 

 
2. Meet je stad 

 
3. Steenbreek Netwerk 

 
4. Zonnehof 

 
 
 
Neergezet zonder de nuance 

 
 
 
 

Analyse met 4 initiatieven 



Werkplaats groene schoolpleinen 
 
• Initiatief groene ondernemers 

• Zij benaderden basisscholen 

• Vooral op groen / spelen 

• Klimaat geen thema 

• Klimaat in proces aangereikt: 

• Prettig plein 

• Financiële middelen 

• Inmiddels 6 pleinen 

• 2018 vervolg 

 
 

Analyse 



Meet je stad 
 

• Initatief: ? 

• Citizen science: andere bewoners 

• Gericht op klimaat, maar… 

• … eigenaarschap bij de groep 

• Niet zo zeer wateroverlast, maar 

• Flora/verhalen/meten 

• Onze rol: 

• Laten gebeuren 

• Waar de energie zit 

• Onderzoek wel zinvol (aansluiten 

bij gemeente/waterschap) 

• Subsidie zoeken voor vervolg 

 
 

Analyse 



Steenbreek Netwerk 
 

• Volgt uit Operatie Steenbreek 

• Netwerk, veel ondernemers 

• Trekkerschap vanuit de groep 

• Eigen projecten uitgezet: 

o Voorbeeldtuinen 

o Ambassadeurs 

o Lekker in je tuin 

• Zelf budget verdelen 

• Uitdaging: 

• Moeite met budget 

• Verhouding tot landelijke initiateven 

(HBB) 

• Klimaatbestendig meer dan steenbreek 

Analyse 



Zonnehof 
 
• Versteend plein 

• Initiatief omliggende 

bedrijven 

• Gericht op groener 

plein 

 

• Wateropgave 

• Financiering stok 

achter de deur 

Analyse 



Welke rol? 

Kunnen en moeten de gemeente en het 
waterschap eenzelfde rol vervullen bij 
ondernemers initiatieven als bij 
bewonersinitiatieven? 
 
Ons antwoord:  
•Soms is de bewoner ook ondernemer, en 
andersom 
•Je rol is altijd anders  



1. Onze rol blijft een zoektocht 
 
 

2. Past niet in de kaders: 
• Budget 

• Regels 

• Legitimiteit 

 

3. Strategisch geduld 
• Timing 

• Snelheid 

 
 

Wat halen we eruit? 



 
 

Discussie 



Alles helder… 


