Groene Vrijdag
Team Klimaat Actief!

15 januari 2021

Doel
Zoveel mogelijk Zwollenaren die Klimaat Actief handelen.
Kernwoorden:
1.

Klimaatadaptatie

2.

Actieve bewoners en (kleinere) ondernemers Zwollenaren

3.

Voorbeeld doet volgen

Vandaag review
• Toetsen wat jullie van aanpak vinden, om vanuit ieder bewoners-initiatief iedere
4 weken tastbare resultaten in de wijk te presenteren. Past dit ook in de
groepen?
• Ideeën generen om met de buurtinitiatieven samen zoveel mogelijk klimaat
adaptieve maatregelen te nemen in Zwolle.
• Wat de komende 4 weken?

Toetsen aanpak “iedere 4 weken tastbare
resultaten in de wijk” presenteren.
• Goed om concrete dingen te delen
• Termijn van 4 weken is voor initiatieven groepen
kort, misschien 6 weken beter haalbaar
• Uitdaging om “afgeronde stukjes” te benoemen.
Terugkoppeling van stapjes/vordering goed
haalbaar.
• Succes vieren maar “niet overdrijven”

Ideeën generen met de
buurtinitiatieven
om samen zoveel mogelijk klimaat adaptieve maatregelen te
nemen in Zwolle.

De tips en tops uit initiatiefgroepen op volgende 2 dia’s.
Daarnaast de volgende 3 wensen geformuleerd:
• Ondersteuning bij administratieve ondersteunende taken
zodat de vrijwilligers van het buurtcollectief kunnen doen
waar ze goed in zijn: praten met buren.
• Van elkaar leren hoe buurtinitiatieven zijn georganiseerd en
gefinancierd
• Informatie delen. Bijvoorbeeld op website van collectief of
iets gemeenschappelijks zoals MijnWijk als dat voldoende
vindbaar is te maken

Tips
• Mensen haken af als het aankomt op doen en aanpakken
• Te snel willen gaan. Verwachtingen management
• Werk onderschatten
• Veel sub-buurtjes, minder “eigen” karakter
• Denken: “dat doen we wel even”, niet iedereen is en denkt hetzelfde
• Betaalde menskracht in bewonerscollectief roept vragen op bij
vrijwilligers die hun werk onbetaald doen.

Top
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soepele opstart door bijdrage van de gemeente in de financiën
Groepje mensen bij elkaar krijgen die ervoor willen gaan
Snelle groei van groep in korte tijd.
Door grootte beter aanspreekpunt voor gemeente
Veel meters gemaakt door collectieve aanbod
Gewoon beginnen
Hou het simpel en overzichtelijk
Bij succes willen mensen meer
Uitzoekwerk overgenomen van ander bewonersinitiatief
Ervaring actief beschikbaar maken met film “Hoe zet je een bewonerscollectief
op”
• Deels betaalde menskracht in bewonersinitiatief fijn voor snelheid, continuïteit
en grotere groepen
• Balans tussen betaald en vrijwilligerswerk

Wat nog meer
Eerste kerstbomenparade van Stichting Straatboer groot succes,
klik op de foto voor de website/film

Wat nog meer

Het projectenboek waar vanaf
bladzijde 27 een mooi aantal van jullie
projecten instaan is online beschikbaar
via deze link

Wat in de komende 4 weken

Shortlist 15-1 tot 12-2
• Zevensprong legt laatste hand aan Groen Verbindend Knooppunt, zodat
kinderen, omwonenden, ouderen met elkaar in contact komen en kunnen
genieten van zowel het groen als de sport en spel mogelijkheden
• Jan wil met minimaal 4 wijkbewoners samenkomen voor opstart
bewonersinitiatief in Veerallee buurt, zodat ook hier bewoners de spons met
groen kunnen laten groeien
• Joost wil een wormenhotel, waarmee hij GFT afval direct omzet tot compost
voor de achtertuin en geveltuin, zodat er minder afvalverwerking is
• Adriaan wil met buren bij de spoorzone een eerste schets inrichting groenstuk
tussen oude spoorbrug en Boni, als startpunt input van bewoners naar
gemeente, zodat Assendorpers proactief ideeën inbrengen voor deze
ontwikkeling

Longlist
• Basisschool Zevensprong Stadshagen (Waterbewust
Stadshagen)
• Senshagen (Waterbewust Stadshagen)
• Talentontwikkeling Klimaatbewustzijn
• Mobipunt Assendorp<->vergroening straten
• Achterstraat Rhijnvis Feithlaan
• L-straten in Schoonhorst
• Regentonnen in de straat plan 50-tinten-groen verder de
stad in brengen (vroeg voorjaar 2021)

• Gezonde klaslokalen met levende groene wanden
• Living Pavement voor minigeveltuinen
• Bomen in tuinen huurders Delta Wonen
• SWZ Buxthudestraat renoveren voortuinen
• Stien Eelsingstraat vergroenen
• Groene Kerk Berkum Regenwateropslag
• Publieke regenton Basisschool Het Aquarel
• Nooteboomstraat voorbeeld Lantaarnpaal tuintje

• Klimaat escaperoom

• Speeltuin vergroenen bij Van Raalte in Assendorp

• Doe-het-zelf pakketten Wateropslag en groendak

• Oosterlaan/Westerlaan acties aansluitend op herinrichting

• Veerallee vergroening en noaberschap

• Bomengroep

• Mozartlaan vergroening blok

• Wateroplossingsgroep

• Ruyterstraat

• Inspiratietuin Zwolle

• Groen bushokje Veerallee
• Wijkboerderij Klooienberg

In blauw waar we komende periode tijd aan besteden maar nog geen concreet resultaat verwachten.

