
Bijeenkomst werkgroep Ondersteuning 
 
Op 10 juni organiseerde werkgroep Ondersteuning van de Groene Loper Zwolle onder leiding van 
Milieuraad Zwolle een ondersteuningsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaf Milieuraad Zwolle 
uitleg over de ondersteuningsstructuur voor groene initiatieven uit Zwolle. Vervolgens gingen de 
deelnemers in twee rondes aan de slag met vraagstukken die veelvuldig genoemd werden onder de 
initiatieven: contact met gemeente, fondsen & subsidies, wat kunnen we van elkaar leren en 
cursusaanbod van diverse organisaties.  
 
Ondersteuningsstructuur  
Door: Hans de Graad en Ties de Groot 
 
Toekomstige rol Stichting Milieuraad Zwolle in de Groene Loper: 

 Coördinatiepunt ondersteuning 

 Makelaarsfunctie: verbinden van organisaties en personen 

 Elke vraag kan gesteld worden 

 Telefonisch (SMZ), e-mail (SMZ) en website (GLZ en SMZ) 
 
Contactgegevens: 
Stichting Milieuraad Zwolle 
Gladiolenstraat 1  
8013 ZA Zwolle (tijdelijk adres) 
(038) – 4982618  
info@milieuraadzwolle.nl 
Openingstijden: di t/m vr 09.30 – 13.00 uur  
 
Contact met de gemeente 
Door: Krijn Korver 
 
Inleiding 
We hebben in 2 rondes met verschillende groepen gesproken over de contacten met de gemeente. 
De rondes waren als volgt opgebouwd: 

 Korte voorstel ronde, waarbij deelnemers aangaven bij welke initiatieven zij betrokken waren; 

 Inventarisatie: wat verwachten wij van de gemeente? 

 Reactie van de gemeente en afstemmen van verwachtingen. 

 Hoe contact te zoeken met de gemeente. 

 Hieronder worden de uitkomsten van deze gesprekken samengevat. 
 
Wat verwachten we van de gemeente: 

 Aangeven op welke stukken grond initiatieven mogelijk zijn 

 Duidelijk aangeven wat de spelregels zijn voor een initiatief. 

 Duidelijkheid over de termijn waarop ruimte beschikbaar is. 

 De gemeente als ondersteuner in de opstartfase; professionele tuinman, advisering plantgoed, 
etc. Gemeente zou dit kunnen faciliteren. 

 De gemeente als ondersteuner; procesbegeleiding in de opstartfase. 

 Constructief meedenken over alternatief groenbeheer. Nu wordt er vaak geschermd met het 
contract met de ROVA waarin het onderhoud is vastgelegd. 

 Praktische afspraken over bij voorbeeld compost en houtsnippers. Het is vreemd dat dat nu door 
initiatieven kosten worden gemaakt om het materiaal van buiten Zwolle aan te voeren, terwijl het 
binnen de gemeente voorhanden is. 

 Een rol van de gemeente in de continuïteit van initiatieven. Is verantwoordelijkheid van bewoners, 
maar de gemeente zou hierbij een ondersteunende rol kunnen vervullen. 

 Wat staat er vanuit de gemeente tegenover de initiatieven, die de openbare ruimte aantrekkelijker 
maken? 

 Maatregelen die voortkomen uit bezuinigingen overvallen bewoners soms. Bij voorbeeld het 
verwijderen van veel vuilnisbakken. Veel bewoners lezen de berichten in bij voorbeeld Peperbus 
niet en voelen zich overvallen. Ook omdat ze de maatregel niet goed begrijpen (toename 
zwerfvuil). 
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Algemene wens richting de gemeente: de gemeente lijkt nu te kiezen tussen 2 opties: “bepalen” of 
“loslaten”. Vanuit de groene initiatieven wordt de gemeente opgeroepen vaker een rol te pakken die 
daar tussenin zit: faciliteren en ondersteunen. 
 
Ideeën tips: 

 Maak gebruik van de wijkvereniging en van de momenten waarop de wijk al met de gemeente in 
gesprek is. 

 Ga zeker bij grotere initiatieven ook met de wijkwethouder in gesprek. 

 De ROVA via de wijkbeheerder betrekken bij overleg rond initiatieven in het groen, om tot 
praktische afspraken te komen. 

 Praktische afspraken met de ROVA over compost en houtsnippers.  

 Betrek scholen en verenigingen bij je initiatief. Voorbeeld vijver in Zwolle Zuid; Ichtus school en 
hengelsport vereniging. 

 
Hoe leg je contact met de gemeente: 

 Voor ieder initiatief in de openbare ruimte is de wijkbeheerder het eerste aanspreekpunt. De 
wijkbeheerder betrekt daar indien nodig andere ambtenaren bij. (zie bijlage voor de 
contactgegevens) 

 Voor tijdelijk gebruik van grond die de gemeente in eigendom heeft is Sylvia Heeres het 
aanspreekpunt. Contactgegevens: s.heeres@zwolle.nl 

 Voor grotere projecten kun je contact leggen met de wijkwethouder. Probeer hierbij aan te sluiten 
bij bestaande overlegmomenten, bij voorbeeld via de wijkvereniging. 

 Voorbeelden van initiatieven zijn te vinden op de ideeënkaart van Zwolle. 
 
Algemene tip: blijf aan de poort rammelen bij de gemeente als je iets wilt. Dankzij voorbeeldprojecten 
in het verleden is er nu meer mogelijk en meer duidelijkheid. Zowel voor bewoners als voor de 
gemeente is het een leerproces. 
 

Subsidies en Fondsen 
Door: Alma Streefkerk 
 
Tijdens de bijeenkomst hebben we een aantal subsidies en fondsen voor groene bewonersinitiatieven 
besproken. Deze staan gebundeld in een verzameldocument in de bijlage. Aangezien subsidies en 
fondsen gaan en komen, en subsidieregels telkens veranderen, is dit een dynamisch document. Je 
kunt ten alle tijden een recente versie van het document opvragen bij Alma Streefkerk, Natuur en 
Milieu Overijssel (038-4250993 of streefkerk@natuurenmilieuoverijssel.nl).  
 
Sommige subsidies en fondsen hebben geen directe link met groen, natuur of duurzaamheid. Vaak 
zijn dit fondsen die zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of 
maatschappij. Een buurttuin kan bijvoorbeeld als middel dienen om deze afstand te verkleinen. Door 
met andere bewoners in de tuin te werken, komen mensen met elkaar in contact en dat kan tot mooie 
dingen leiden. Daarom zijn deze subsidies en fondsen ook opgenomen in dit document.  
 
Naast het bespreken van de verschillende fondsen en subsidies hebben we ook met elkaar 
gebrainstormd wat de sociale meerwaarde is van groene buurtinitiatieven. Dit is namelijk bij veel 
subsidieaanvragen een belangrijke criteria. Deze staan hieronder genoemd. Je kunt hier gebruik van 
maken tijdens het schrijven van een subsidieaanvraag.  

 Verbinding tussen mensen 

 Ontmoeting jong en oud 

 Samen feest vieren 

 Het verder ontwikkelen van je competenties 

 Laagdrempelige manier van ontmoeten 

 Bevorderen van betrokkenheid 

 Waardering 

 Veilig gevoel creëren 

 Samenwerken 

 Elkaar aanvullen 

http://www.geopoort.nl/doemee/


 Cohesie in de wijk 

 Samen de wijk opfleuren 

 Verantwoordelijk voelen voor eigen omgeving 

 Voor elkaar zorgen 
 
Mocht je hulp nodig hebben bij het aanvragen van een subsidie of fonds, of bij het schrijven van een 
projectplan? Neem dan gerust contact met mij op!  
 
 
Wat kunnen we van elkaar leren? 
Door: Diana Terlingen en Arjan Broer 
 
Om verbinding tussen mensen van de initiatieven tot stand te brengen hebben Diana en Arjan de 
Jump-methodiek geïntroduceerd. Door de Jump te doen maak je uitgebreid kennis met elkaar doordat 
er goed en effectief naar elkaar wordt geluisterd. Na de Jump weet je dan precies wat je van een 
ander kunt leren! 
 
Het stappenplan van de methodiek vind je hier: 
http://jumpmovement.nl/uploads/images/Jump%20Movement%20(c)%20Draaiboek%20A4%20Nederl
ands.pdf 
 
Diana en Arjan kunnen deze Jump met groepen mensen binnen de Groene Loper doen om duidelijk 
te krijgen wat men van elkaar kan leren. Op de avond werd hij op een goede manier geïntroduceerd. 
De deelnemers waren enthousiast over de uitkomsten. 

 
Gezamenlijk cursusaanbod 
Door: Erik de Kruif 
 
Trainingen en workshops 

- Trainingen vaardigheid 

 Maaien met de zeis 

 Snoeien van hoogstamfruitbomen 

 Vel- en zaagtechnieken 

 Hoe (buurt-)tuininrichting met aandacht voor mens, plant en dier 

 e-learning: modules broeihoop, hakhoutbeheer, hoogstamfruit, knotwilgen e.a. 

 Praktijktrainingen beheer landschapselementen  

 Hoe maken composthoop 

 Ecologisch tuinieren 

 Natuurspeelplaats: ontwerpen, inrichten, Onderhoud 

 Maken insectenhotels 

 Hoe onderhoud ik mijn/de (buurt-) tuin gedurende het seizoen (henk van blitterswijk) 
 

- Trainingen inhoudelijk / Kennisgerichte ondersteuning en kennisoverdracht 

 Hoe aanleggen buurttuinen en natuurspeelplaats (ook op basisscholen) 

 Hoe maken van onderhoudsplan Maken zaaiplan /  jaaronderhoud moestuin 

 Wat kan waar /  grondsoort / Goede planten voor ondergrond /  soorten / bloeitijd / 
levensduur / onderhoudsbehoefte 

 Ecologisch tuinieren / Cursussen over bloemen, Vogels (geluiden, vogelringen), 
zoogdieren, insecten, amfibieën, dieren in en om je buurttuin 

 Stadslandbouw: hoe pak je dat aan en hoe doe ik mee. 

 Natuurwaarden in buurtinitiatieven, maar ook in privetuinen / ontstenen 

 IVN natuurgidsencursus 
 
Professionalisering vrijwilligers 

 Hoe kun je buurtinitiatieven stimuleren 

 Eerst mensen in beweging… bijvoorbeeld via buurtschouw / rova-papier / burendag 

 Hoe benut je elkaars kennis en vaardigheden; Hoe samenwerken met andere 
buurtinitiatieven 

http://jumpmovement.nl/uploads/images/Jump%20Movement%20(c)%20Draaiboek%20A4%20Nederlands.pdf
http://jumpmovement.nl/uploads/images/Jump%20Movement%20(c)%20Draaiboek%20A4%20Nederlands.pdf


 Hoe werk je samen; Hoe ga je om met vrijwilligers; Hoe geef je ruimte aan elkaar; Hoe 
kun je vrijwilligers binden 

 Hoe kan je continuïteit waarborgen; Van eigen groep / Maar ook van groene loper zwolle 

 Hoe kun je langer blijven wonen in je buurt 

 Hoe betrek ik mensen bij mijn werkzaamheden; Hoe werf je nieuwe vrijwilligers 

 Hoe krijg ik meer publiciteit 

 Hoe betrek ik de gemeente bij mijn initiatief 

 Hoe kom ik aan gereedschap 

 Hoe Laat je mensen (van de buurtinititatieven) aan het woord (want groene voorlopers zijn 
natuurlijk geen echte mensen…) 

 Geef (als prof maar ook als uber-vrijwilliger) altijd antwoord op berichten uit de 
samenleving 

 
Wie levert ondersteuning 

- Milieuraad Zwolle 

 Coördinator van de ondersteuningsvraag 

 Groen Spreekuur: regelmatige bijeenkomst waar je onderlinge ervaringen met elkaar deelt 
of vragen (om ondersteuning) kunt plaatsen 
 

- Groene Loper Zwolle, als verbinder tussen buurtinitiatieven 

 Activiteiten Najaar 

 Bloemenlint  

 Budget via vouchers (deadline??)  

 Opleiding via Voucher Groene Loper: cursus vervolgens (ook) aanbieden aan andere 
groepen 
 

- Gemeente Zwolle / wijkbeheerder 

 Overleg met wijkbeheerder over mogelijkheden (steeds meer mogelijkheden) 

 Gemeentelijke kantelambtenaren (weth Jan Brink): vervangt ideeënmakelaar 

 Inbrengen: hoe ondersteuning externe partijen zoals NMO, Landschap Overijssel, e.d. 

 Benutten kennis agrariërs of mensen agrar achtergrond 
 

- Organisaties extern  

 Avifauna, Landschap Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, e.d. 
 

- Facebook: buurttuinenzwolle: voor praktische tips voor buurttuinen 
 

- Website: www.groeneloperzwolle.nl (in ontwikkeling) 

 Met link naar allerlei buurtinitiatieven  

 Groene agenda 

 Waar kan je bij elkaar komen / ruimte / speeltuinhonk 

 

http://www.groeneloperzwolle.nl/

