
 NIEUWSFLITS 2 
 06-10-2017 

“ ”

 
Dit is dan de tweede NIEUWSFLITS! Op deze ma-
nier worden jullie als bewoners uit de Groene-
straat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aan-
zien van de speelplek. 
 
11 SEPTEMBER OVERLEG MET DE GEMEENTE 
Op 11 september heeft het Groene(r)straat Comi-
té een gesprek gehad met de gemeente over het 
ingediende projectplan "Duurzaam Groen, Samen 
Doen". Vanuit de gemeente waren aanwezig; Syb 
Tjepkema, Annemiek Wiegman en Paulien ten 
Dam.  
Het comité was erg benieuwd naar de resultaten 
die de gemeente had geboekt, sinds de toezeg-
gingen van het college op "de Tweedaagse van de 
Verbinding". In de zomer is het projectplan veel-
vuldig gecommuniceerd naar de budgethouders 
binnen de gemeente en de Provincie. De reacties 
bieden kansen om het plan te realiseren.  
Het comité vond de reactie van de gemeente nog 
te onzeker en te summier. Het comité ziet het als 
een risico dat een langdurig proces kan leiden tot 
het afhaken van de inzet van bewoners en had in 
tussentijd meer verwacht van de gemeente. Wel 
zien de budgethouders genoeg mogelijkheden, 
waarbij de provinciale “groene” subsidieregeling 
van de Provincie het meest lucratief is. Daarom 
wordt besloten op korte termijn een overleg met 
de Provincie te regelen en een overleg te plannen 
voor het opmaken van de begroting. Zodoende 
wordt ook duidelijk hoeveel subsidie uiteindelijk 
nodig is en hoe de werkzaamheden verdeeld wor-
den tussen de bewoners en de gemeente.  
Er is gezamenlijk vastgesteld dat het haalbaar 
moet zijn om het plan in ieder geval gerealiseerd 
te hebben op 1 juni 2018! 
 
23 SEPTEMBER BURENDAG 
Op 23 september was de landelijke Burendag. 
Wat hebben we het getroffen met het mooie weer. 
De Groenestraat had van het Oranjefonds een 
subsidie toegewezen gekregen.  
De Burendag stond in het teken van het vergroe-
nen van de straat. In de straat is onkruid wegge-
haald, is geveegd, zijn stokrozen gezaaid, zijn de 

bloembakken winterklaar gemaakt en de kinde-
ren hebben insectenkastjes gemaakt. Daarnaast 
konden de kinderen zich de hele dag uitleven op 
het springkussen. Verder zijn rondom de speel-
plek en onder de grote (Robinia Pseudo-Acacia) 
boom 600 biologische bloembollen, namelijk kro-
kussen en sneeuwklokjes, van Natural Bulbs ge-
pland. We hopen dat de bloei in het vroege voor-
jaar de fysieke aanpak van de speelplek inluidt!  
De dag is gezellig afgesloten met de jaarlijkse 
straatbarbecue. Na afloop mocht iedereen een 
zakje bloembollen meenemen. Er zijn nog zakjes 
bloembollen over, dus degene die niet hebben 
gehad mogen hun zakje nog afhalen op nummer 
44. Velen vonden de Nationale Burendag voor 
herhaling vatbaar. We hopen volgend jaar op een 
nog grotere opkomst!  
Bekijk de foto’s op de toegevoegde PDF bestan-
den (Impressie Burendag Groenestraat 1-2). 
 
NIEUWE NAAM VOOR DE SPEELPLEK 
Op de Burendag kon gestemd worden op een 
nieuwe naam voor de speelplek. De uitslag daar-
van is als volgt: 

1. Het Tussendoortje 
2. Blokje Groen 
3. Groene Pleintje 

We zullen de speelplek voortaan dan ook “Het 
Tussendoortje” noemen. Ook zal het Groe-
ne(r)straat Comité voortaan “Het Tussendoor 
Comité” heten. Het woord tussendoor heeft naast 
letterlijke, natuurlijk ook symbolische betekenis-
sen. Je kunt hierbij denken aan: tussen andere 
werkzaamheden door, tussentijds, zo nu en dan, 
een versnapering of iets lekkers, een verbinding 
tussen iets, ergens tussendoor gaan. Of even een 
ommetje lopen, een kopje thee/koffie drinken, 
lekker spelen of even een "break" nemen. De 
naam past bij de doelstelling van de nieuwe in-
richting van de speelplek en open verbinding tus-
sen onze straten. 
 
4 OKTOBER OVERLEG MET DE PROVINCIE 
Op 4 oktober heeft het comité overleg gehad met 
Marrit Klompe, beleidsmedewerker Landschap 
bij de Provincie Overijssel en Annemiek Wiegman 



van de gemeente Zwolle. Het doel van de bijeen-
komst was om te kijken of ons initiatief ook in 
aanmerking komt voor de subsidieregeling “Na-
tuur en Samenleving” van de Provincie (kijk op 
www.overijssel.nl/loket/subsidies voor meer in-
formatie). 
Aan de hand van de maquette heeft het comité 
het plan toegelicht aan Marrit. Daarna heeft Mar-
rit een toelichting gegeven op de subsidierege-
ling. Zij vond dat ons initiatief voldoet aan de acti-
viteiten waarvoor de subsidieregeling is bedoeld. 
Hierbij is de inzet van de bewoners in natura be-
langrijk.  
Wij hebben afgesproken dat op 23 oktober de 
subsidieaanvraag uiterlijk wordt ingediend. Dat 
geeft het comité en de gemeente de gelegenheid 
om te kunnen voldoen aan de voorwaarden van de 
subsidieregeling. Op de site van Overijssel valt te 
lezen dat daarvoor het projectplan aangevuld 
dient te worden. Verder zal er een begroting en 
dekkingsplan noodzakelijk zijn. De aanvraag zal 
worden ingediend door de gemeente.  
 
ANNEMIEK WIEGMAN - STEEN  
Vanuit de gemeente is nu een vertegenwoordiger 
aangewezen die zich 4 uren per week met ons 
projectplan bezig houdt. Annemiek Wiegman is 
adviseur milieuplanologie en klimaat en was erg 
enthousiast over ons project. Zij was ook al aan-
wezig bij de laatste twee overleggen.  
Vrij recent was Annemiek betrokken bij het pro-
ject in de Seringenstraat. Het is fantastisch om te 
zien wat de bewoners en de gemeente in de Se-
ringenstraat hebben weten te realiseren bij het 
klimaatbestendig maken van de straat.  
Het comité stelt vast dat met het noemen van de 
nieuwe streefdatum van 1 mei 2018 en het toe-
kennen van de uren voor Annemiek, de gemeente 
laat zien zich ook verantwoordelijk te voelen voor 
het realiseren van ons initiatief. 
 
9 OKTOBER OVERLEG MET DE GEMEENTE 
Komende maandag 9 oktober wordt een aanvang 
gemaakt met het opstellen van een begroting en 
dekkingsplan. In dit overleg zullen de gemeente 
en leden van het comité praten over de inzet van 
de gemeente en de kosten voor materiaal en ma-
terieel. Verder zal gekeken worden naar de mo-
gelijkheden en bijdrage van de bewoners in natu-
ra voor de aanleg en later het beheer van “Het 
Tussendoortje”. Om in aanmerking te komen voor 
de subsidieregeling “Natuur en Samenleving” van 
de Provincie, moet naast deze begroting ook het 
projectplan verder aangevuld worden. 
 
Tot de volgende nieuwsflits in november! 
Het Tussendoor Comité 


