
Proces: samenwerking gemeente en 
draagvlak straatgenoten 
Het project startte met 2 straatgenoten 
die het idee van meer groen in de straat 
voorlegden aan de wijkmanager. Het idee 
werd een project in de pilot ‘Vitaal 
Assendorp’  en daarmee leerzaam voor 
zowel bewoners als gemeente. Als 
bewoners leerden we om een initiatief te 
starten en daarbij te onderhandelen met 
de gemeente over ondersteuning en het 
plan zelf. Voor de gemeente was het 
nieuw om de aanpassing van de 
openbare ruimte aan bewoners over te 
laten. De gemeente moedigt 
burgerparticipatie aan en wil dus ook dat 
bewoners gevoel van ‘ownership’ over 
het project houden. Daarom stelde de 
gemeente 6 voorwaarden:


voorwaarden gemeente 


1. een projectvoorstel met begroting

2. draagvlak in de straat

3. een regenpijp afkoppelen als proef

4. een andere partij mee laten 

financieren en/of bewoners in natura 
laten bijdragen bij de aanleg


5. adoptie van de groenplekken door 
bewoners die verantwoordelijk 
blijven voor het onderhoud.


Het project  
In het middelste gedeelte van de 
Eendrachtstraat in de wijk Assendorp in 
Zwolle hebben we 3 groenplekken ter 
grootte van een parkeerplek aangelegd, 
en 2 bankjes. 


Doel van het project 
Het doel was om de straat groener en 
daarmee aantrekkelijker te maken.  Voor 
spelende kinderen en als 
ontmoetingsplek voor volwassenen. 
Maar ook als eerste stap naar een 
klimaatadaptieve wijk. Door de 
verstening is de Assendorp gevoelig 
voor hittestress en wateroverlast, 
verschijnselen die alleen maar zullen 
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Het klimplanten project hebben we gebruikt om ook 
over het project te vertellen. We hebben samen met 
ontwerper Harry Pierik en belangstellenden de 
wensen voor de groenplekken geinventariseerd.


praktische tips groenplekken 

We hebben advies gevraagd aan het waterschap 
over afkoppelen regenpijpen. Voor de groenplekken 
bleek dit toch niet praktisch. (water over de stoep, 
gladheid, teveel water in de groenplek).


Het momentum leek goed om ook andere iniitiatieven 
te starten, zoals klimaatadaptieve maatregelen 
nemen per huishouden (regenpijp afkoppelen, 
groendak leggen, geveltuintje aanleggen ed). Het 
waterschap gaf subsidie voor een collectieve 
aanvraag. Een isolatieproject is een ander idee dat 
nog uitgevoerd moet worden.


andere tips 
- werk in een duo of team met initiatiefnemers, dat 

helpt om elkaar gemotiveerd te houden.

- Geduld is een schone zaak: het kan lang duren 

- doorzettingsvermogen is daarbij ook handig. Maar 

daar kun je elkaar dus bij helpen. 

- vraag hulp bij het schrijven van de subsidie 

aanvraag. De bewoording kan erg helpen bij de 
goedkeuring. Iemand met ervaring bij het schrijven 
van subisidie aanvragen is daarbij erg handig.


Nuttige documentatie  
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/inspiratiebrochure_adoptiegroen.pdf en 

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/sortimentsboek_beplanting.pdf. 

6. we zijn met de gemeente overeen 
gekomen dat 1 parkeerplek zou verdwijnen. 
In ruil daarvoor zetten we 1 auto op een 
grote parkeerplaats bij de van 
Karnebeekstraat neer.


Tijdpad 

Voorjaar 2017

- contact met wijkbeheerder


- enquete onder straatgenoten (zie bijlage)


Zomer 2017 


- enquete uitwerken

- projectvoorstel (zie bijlage)


September 2017


- op Park(ing)day hebben we een 	 	               
klimplanten actie gedaan: met subsidie van 
het oranjefonds hebben veel straatgenoten 
een klimplant tegen de voorgevel geplant.


Oktober

- definitieve afspraken met gemeente


December


- subsidievoorstel ASK (Alliantie sociale 
kwaliteit) 


Februari 2018


- goedkeuring subsidie aanvraag 


- praktische afspraken met gemeente over 
uitvoering


- gemeente stuurt brief rond over parkeer 
pilot


Maart 2018

- aanleg gemeente groenplekken


- beplanten met bewoners


tips voor communicatie 

Contact met straatgenoten bleef natuurlijk 
belangrijk voor het draagvlak en 
betrokkenheid bij de aanleg en het 
onderhoud. We begonnen met enquetes en 
berichten door de brievenbus gooien, met het 
verzoek emailadres en/of telefoonnummer 
door te geven. Daarna hebben we 
gecommuniceerd via de mail en in een app 
groep. 


Meer dan de helft van de bewoners had 
gereageerd op de enquete. Een kleiner 
aandeel wilde op de hoogte gehouden 
worden. Uit de enquete kwam naar voren dat 
de meesten meer groen en minder auto’s in 
de straat wilden.


Twee bewoners waren tegen, daar zijn we 
mee in gesprek gebleven, en ook de 
gemeente. Goede communicatie blijft daarbij 
belangrijk.


Met de gemeente bleven we goed in contact 
via mail. De wijkbeheerder was ook heel 
meewerkend: ze reageerde snel op mail, 
dacht met ons mee en schakelde collega’s in. 
Goede meewerkende partijen zijn natuurlijk 
erg belangrijk bij het succes van een project.
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