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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de derde NIEUWSFLITS! Op deze manier worden jullie als bewoners uit de Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien van het ‘Tussendoortje’.
9 OKTOBER OVERLEG MET DE GEMEENTE
Op 9 oktober hebben vier leden van het Tussendoor Comité een overleg gehad met de gemeente
over de inrichting en begroting van ‘Het Tussendoortje’. Vanuit de gemeente waren Annemiek
Wiegman, Syb Tjepkema en Ted Heuver aanwezig.
De eerste versie van het projectplan “Duurzaam
Groen, Samen Doen” beschrijft het WAT (de
doelstelling, de werkwijze en de huidige/ gewenste situatie). In dit overleg zijn de comitéleden met
de gemeente in gesprek gegaan over het HOE
(aanpak, planning en financiering). De ontwerpbeslissingen zijn besproken om op korte termijn
uit te zoeken wat de kosten daarvan zijn. Dit met
het doel een begroting op te kunnen stellen en
duidelijk te krijgen wat de financieringsbehoefte
is van het hele project.
17 OKTOBER OVERLEG VRIJWILLIGERSINZET
Op 17 oktober heeft het Tussendoor Comité met
de gemeente een oriënterend overleg gehad over
de bewonersparticipatie voor de aanleg en het
beheer en onderhoud van ‘Het Tussendoortje’. Bij
het overleg waren vier Tussendoor Comité leden
en Annemiek Wiegman vanuit de gemeente aanwezig.
In dit overleg hebben de comitéleden samen met
de gemeente een inventarisatie gemaakt van de
(duurzame) participatie van de bewoners voor het
‘Tussendoortje’. Voor deze inventarisatie is de
respons op de enquête gebruikt en is er gekeken
wat deze betekent voor de periode voor, tijdens en
na het project. Verder is gesproken over het toekomstig beheer en onderhoud, hoe de bewoners
daarin (duurzaam) kunnen deelnemen en hoe dit
vormgegeven kan worden.
BEGROTING VOOR HET PROJECT
Op 25 oktober heeft de gemeente de begroting
voor het project “Duurzaam Groen, Samen Doen”

afgerond. Het is een overzicht van alle verwachte
inkomsten en uitgaven voor het hele project. Het
blijft belangrijk om te realiseren dat dit project
alleen in samenwerking met de bewoners kan
worden gerealiseerd.
De begroting is vastgesteld op een totaalbedrag
van € 31.182. Eind oktober is een subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel ingediend, die
50% van de begroting dekt, namelijk € 15.591.
Er bestaat een grote kans dat deze subsidieaanvraag geaccepteerd zal worden. Daarnaast zullen
er dan voor € 2.000 andere kleine subsidie verstrekkers worden gezocht en zal voor een bedrag
van € 500 activiteiten moeten worden georganiseerd t.b.v. crowdfunding. De berekende opbrengst van onze vrijwilligers/bewoners inzet
(natura) komt op een bedrag van € 5.220. De kosten die over blijven, ongeveer € 5.720 zal de gemeente Zwolle gaan financieren.
DEFINITIEF PROJECTPLAN
Om aan de richtlijnen van de subsidieaanvraag
van de Provincie Overijssel te kunnen voldoen,
was het noodzakelijk om het projectplan aan te
vullen. Daarnaast is dit ook belangrijk voor toekomstige andere kleine subsidieverstrekkers. Het
definitieve projectplan is daarom aangevuld met
onder andere de volgende onderdelen:
- de acties die in de tussentijd zijn ondernomen;
- een toelichting op de zienswijze van de bewoners op 'duurzaam beheer en onderhoud'.
Het definitieve projectplan is als bijlage met deze
nieuwsflits meegestuurd.
LEDEN VAN HET ‘TUSSENDOOR’ COMITÉ
In tussentijd hebben er wat wisselingen plaatsgevonden in de samenstelling van het Tussendoor
Comité. Drie leden hebben opgezegd en drie bewoners hebben aangegeven in het comité deel te
willen gaan nemen.
De genoemde leden in het definitieve projectplan
hebben allen een bijdrage geleverd bij het optuigen van het hele projectplan en het creëren van
draagvlak in de straten en bij de gemeente. David,
Geert en Dieteke, enorm bedankt voor jullie bijdrage hieraan!

Uit de respons op de enquête kwamen een aantal
bewoners naar voren die belangstelling hebben
om deel te gaan nemen in het comité. Dit vraagt
natuurlijk om specifieke competenties, aangezien
de komende maanden vooral in het teken zullen
staan van organiseren en plannen ontwikkelen.
Sundriya, Erik Jan en Dana hebben aangegeven
hieraan te willen bijdragen. Het Tussendoor Comité bestaat daarmee uit de volgende leden:
Berend Zandt/Edith Zandt Groenestraat 44
Hermien Wieberdink
Groenestraat 49
Bas Lourens/Lotte ten Hove Groenestraat 26
Katherine Hone
Blokstraat 29
Jeroen Schweppe
Groenestraat 50
Reginald Grendelman
Blokstraat 33
Sundriya Grubb
Blokstraat 8
Erik Jan Paulus
Groenestraat 48
Dana Wiersma
Blokstraat 31
INSECTENKASTJES BURENDAG
Op de Burendag hebben de kinderen uit de Groenestraat vijf prachtige insectenkastjes gemaakt,
omdat insecten van onschatbare waarde zijn voor
de natuur. Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuilplaatsen te vinden. Door het plaatsen van insectenkastjes helpen we mee om het ecosysteem op
natuurlijke wijze in stand te houden. We hebben
er profijt van, omdat ze helpen ongedierte te bestrijden, gewassen te bestuiven en het leuk is om
het gedrag van insecten te bestuderen.
Het was de bedoeling om deze insectenkastjes
aan de bergingmuur van Hermien (Groenestraat
49) te installeren met daarachter een mooie
boomschildering, maar dat blijkt niet de juiste
locatie te zijn. Een insectenkast kan het beste een
zonnig plekje met ingang op het zuiden krijgen.
Natuurlijk is het wel de bedoeling dat er insecten
in gaan wonen.
Zowel voor de muur van Hermien als voor de insectenkastjes zal het comité op zoek gaan naar
een leuk alternatief. Ideeën zijn altijd welkom!
ADOPTIE GROEN
Uit de respons op de enquête kwam naar voren
dat 14 van de 16 huishoudens in de Blokstraat
en 21 van de 32 huishoudens in de Groenestraat
een bijdrage willen leveren aan het toekomstig
beheer en onderhoud van ‘Het Tussendoortje’.
Dit heeft ervoor gezorgd dat er bij de gemeente
draagvlak is ontstaan voor dit project. Het blijft
belangrijk om te realiseren dat dit een samenwerking zal zijn en blijven tussen de gemeente en
de bewoners.
Het kan zijn dat in de loop van de jaren de bewonersparticipatie wisselt. In het gunstige geval
nemen andere bewoners het stokje over, maar

het kan ook zijn dat initiatieven verdwijnen en
andere nieuwe initiatieven ontstaan. Daarom wil
de gemeente hier duidelijke afspraken over maken met de bewoners. Deze afspraken worden
opgenomen in een adoptieovereenkomst. Het
comité zal zich de komende maanden samen met
de gemeente buigen over dit adoptie groen.
VOORUITBLIK WERKZAAMHEDEN COMITÉ
In deze nieuwsflits zijn al een aantal plannen en
taken te vinden waar het comité zich de komende
tijd voor zal gaan inzetten. Hieronder de werkzaamheden op een rijtje:
- definitieve ontwerpbeslissingen nemen
- het zoeken van kleine subsidie verstrekkers
(naast de Provincie en gemeente);
- het organiseren van een activiteit t.b.v. crowdfunding;
- samen met de gemeente adoptie groen vastleggen in een adoptieovereenkomst;
- een plan maken voor beplanting t.b.v. biodiversiteit;
- het ontwikkelen van plannen voor regulier- en
seizoen beheer en onderhoud;
- een plan maken voor groen afval en compost;
- het plannen en organiseren van de vrijwilligersinzet bij de aanleg in afstemming met de gemeente;
- een ontmoeting moment voor beide straten organiseren in januari of februari .
Mocht je ideeën hebben en/of een bijdrage willen
leveren? Laat het één van de comitéleden weten!
SAMENKOMST BEWONERS
Zoals je hierboven kunt lezen zal het comité zich
vooral richten op het ontwikkelen van plannen
voor biodiversiteit, seizoen- en regulier beheer en
onderhoud en afval en compost. Daarnaast zal
het zich richten op een adoptieovereenkomst met
de gemeente en fondswerving. In januari zal meer
bekend worden over de planning van de aanleg.
Het comité is daarom voornemens om eind januari of begin februari een samenkomst te organiseren voor de bewoners van beide straten. Tijdens
deze ontmoeting kan het comité alle plannen, de
adoptieovereenkomst en planning van de werkzaamheden gaan presenteren. Natuurlijk word je
in tussentijd op de hoogte gehouden met de
nieuwsflits!
Tot de volgende nieuwsflits in december!
Het Tussendoor Comité

