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1. U heeft een idee om iets te veranderen in de openbare ruimte! Zoals een buurtmoestuin, een
speelveld voor kinderen of hanging baskets aan lantarenpalen.
Deel het idee met een aantal buurtbewoners en vraag of minstens 2 buren het plan samen
met u willen gaan oppakken.
Pols bij uw buurtbewoners of uw idee anderen ook aanspreekt.
Maak een plannetje, liefst ook met een tekening, wat u en uw medestanders zouden willen
realiseren.
2. Laat het gebiedskantoor/wijkregisseur (gemeente) van uw wijk weten dat u plannen heeft en
wat de plannen ongeveer inhouden. U kunt contact met ze opnemen door te bellen naar
14036 en te vragen naar de wijkregisseur van uw wijk of uw idee te mailen naar
info@almere.nl.
De wijkregisseur kan aangeven of uw plan haalbaar is. Het kan zijn dat de gemeente met u
een overeenkomst sluit over wie wat gaat onderhouden.
Mocht u hier niet uitkomen met de gemeente, dan kunt u altijd Mooi Zo Goed Zo
inschakelen.
3. Maak een begroting van uw plan. Als u daar niet uitkomt, kan Mooi Zo Goed Zo helpen. Als u
een inschatting moet maken welke werkzaamheden de gemeente moet doen, is het goed om
te overleggen met de wijkregisseur.
4. Maak een handtekeningenlijst. U haalt handtekeningen op bij de omwonenden of de mensen
die met het initiatief in aanraking komen. (bijv. iedereen die er op uit kijkt).
Let er op dat op de handtekeningenlijst staat waarover het gaat. Dit moet bovenaan elke
pagina staan. Mooi Zo Goed Zo heeft een voorbeeld handtekeninglijst die u kunt gebruiken.
zie www.mooizogoedzo.nl/toolkit
5. Vraag wijkbudget aan bij gebiedskantoor van uw wijk of een ander fonds/sponsoring. Kijk
voor een overzicht van mogelijkheden op www.mooizogoedzo.nl/toolkit
6. Maak een planning. Wat wilt u wanneer gaan doen en met wie?
7. Hou uw buurt op de hoogte. Gebruik bijvoorbeeld email, facebook, een flyer/A4tje.
8. Plan een dag of dagen waarop uw initiatief gerealiseerd wordt.
9. En dan natuurlijk de grote dag! Het met elkaar realiseren van het initiatief.
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10. Zorg voor goede afspraken met buren wie wat gaat doen als het eenmaal gerealiseerd is.

Voorbeeld groenstrook
1.

Mijn idee is om fruitbomen en bloemenveld op het groenstrookje in de straat te plaatsen. Deze
groenstrook is op dit moment een rommeltje en wordt niet gebruikt. Twee buren hebben
aangegeven dat ze willen meehelpen om deze groenstrook op te fleuren.
De strook is 12 meter x 4 meter. Er kunnen 10 mini fruitboompjes staan. Het veld liefst omploegen en
een bloemenveld aanleggen. De twee buren die naast de groenstrook wonen hebben geen bezwaar
tegen het planten van fruitboompjes en bloemen. Via Google Earth heb ik de locatie opgezocht en
uitgeprint. Ook heb ik foto’s van minitrees en bloemenveld opgezocht op internet en uitgeprint als
voorbeeld.

2.

We hebben de wijkregisseur gebeld. Ze komt langs om te kijken wat we precies willen.
We hebben haar de locatie en de voorbeelden laten zien. De wijkregisseur geeft aan het haalbaar te
vinden en er positief tegenover te staan. De wijkregisseur bespreekt de beheerovereenkomst. Daarin
staat wat de gemeente en wat we als bewoners gaan onderhouden.

3.

Vervolgens hebben we een begroting gemaakt met daarop alles wat nodig is. Plantjes, zaden,
boompjes, extra grond, huur van aanhanger, e.d.

4.

We zijn de hele straat langs gegaan om handtekeningen op te halen en ze gelijk te vragen of ze mee
willen helpen.
Van de 50 woningen, zijn 2 mensen het niet eens met de plannen, 45 wel, 3 keer was er niemand
thuis. Elf mensen hebben aangegeven actief mee te willen helpen met realiseren en onderhouden
van het veld. 1 stelt zijn aanhanger ter beschikking. We concluderen dat we ruim draagvlak hebben
en gaan een aanvraag voor het wijkbudget indienen.

5.

De aanvraag voor het wijkbudget geschreven en handtekeningenlijst gekopieerd. Het origineel gaat
mee met de aanvraag.
Wijkbudget is misschien niet voldoende, dus kijken we ook naar andere mogelijkheden.
We komen uit op Burendag.nl, NLDoet.nl, Oranjefonds, Groen Dichterbij, ondernemers in de buurt.

6.

We hebben agenda getrokken met elkaar en een datum afgesproken waarop we alles gaan planten
(als we het budget rondkrijgen).

7.

Op de handtekeningenlijst konden mensen hun emailadres achterlaten. De buren die dat gedaan
hebben sturen we elke twee weken een mailtje met de stand van zaken. Of als er tussendoor iets
belangrijks te melden is. Onze wijkbudget aanvraag wordt goedgekeurd, dit budget is genoeg voor
ons plan. We mailen dat het doorgaat en vragen ze de datum vrij te houden om te komen helpen.
De inkopen gedaan door 2 buren. Zij zorgen dat alles aanwezig is.
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8.

Alle buren hebben een uitnodiging ontvangen om te helpen. Ze konden zich vooraf aanmelden, maar
natuurlijk is op de dag zelf ook iedereen nog welkom om te helpen.

9.

We gaan aan de slag: planten van de bomen, zaaien van bloemenzaden. Voor de kinderen zijn er
kleine potjes waar ze zaadjes in kunnen planten en mogen meenemen naar huis.

10. De bomen staan, de zaden zitten in de grond. Twee buurmannen houden de boel in de gaten i.v.m.
vandalisme. Zes buren kijken regelmatig of er misschien vuil weggehaald moet worden, extra water
nodig is of de groei goed gaat. Als het fruit rijp is wordt er een oogst-middag georganiseerd.
11. Jaarlijks doen we mee met Burendag. We verzorgen de bomen en bloemen, organiseren een leuke
activiteit.

Mooi Zo Goed Zo
Uiteraard vergt elk initiatief net weer een iets andere aanpak. Het ligt er aan wat u precies wilt gaan doen.
Het ene initiatief is eenvoudig, een ander initiatief kan heel ingrijpend en complex zijn.
Wilt u graag advies over een buurtinitiatief of heeft u ondersteuning nodig bij het vinden van budget of
materialen? Dan kan Mooi Zo Goed Zo u hierbij helpen. Eén van de medewerkers kan een afspraak met u
maken om alles door te spreken. Neem contact op via almere@mooizogoedzo.nl of bel 036-5278500
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