De transitie naar groenere leefbare steden – Concept
Het algemeen belang van groen in de stad is bekend. Zowel voor het milieu als voor het
welzijn van de inwoners. Stadsgroen, van boom tot park, van groene tuin tot natuurgebied
is van groot belang. De decentralisaties zetten processen in gang waardoor de groene
stad binnen handbereik komt. Met de Transtiontown movement enerzijds en het groene
DNA van de regio anderzijds ligt het groene kapitaal in de stad binnen handbereik.

Waarom: Transitiesteden?
Oplossingsgericht netwerk en kennis voor de specifieke uitdagingen waar burger en
overheid samen voor staan #decentralisaties #kanteling #leefbaarheid #duurzaamheid

Waarom: Nationale parken?
Sterk netwerk en samenwerkingsverband voor behoud, versterken en benutten van groen
kapitaal, Het groene DNA van de regio. #ecologie #groenehoofdstructuur
#natuur&milieueducatie.

Waarom: Locale overheden?
Kansen creëren en voorwaarden scheppen door de sociale infrastructuur te faciliteren,
verbinden van vraag (groene leef, leer en werkomgeving) aan het aanbod (natuur
enerzijds, burgers die willen/kunnen participeren anderzijds) #participatie #WMO
#vrijwilligers #huisvandewijk

De gemeente schept voorwaarden: de 4V's








Verrassen van mensen door op laagdrempelige wijze kennis te laten maken met
stadsnatuur, landschap, in het oog = in het hart. Draagvlak creëren


natuureducatie (organisaties, samenwerkingsverbanden) NP = herkenbaar,
trots zijn



ontspannen en ontmoeten op bijzondere plekken zoals erfgoed of gebouwen



Natuur = handig: voedsel, tuin, regenwater, energie, brandstof, schaduw,
mooi

Verbinden vraag en aanbod: participatie gevraagd, participatie aangeboden
mensen lokaal, in de wijk, verbinden met nuttig groen, ondernemen:
buurtsmoestuinen, groen als ontmoetingsplaats, als mooie omgeving. = meer
sociale cohesie, minder overlast. Huizen van de wijk Tot actie bewegen


groen als zorgvoorziening / WMO



leren en werken in het groen / bedrijfsleven, scholen



right to challenge

Verankeren van groene waarden in de stad (juridisch planologisch verankeren van
groene waarden. decentralisaties, RO, ruimtelijke visie, eco) want het eerlijke
democratische proces moet worden gegarandeerd, spelregels = gemeente. Om
groene waarden te beschermen tegen grillen van de economie / bezuinigingen,
kaalslag Voorwaarden scheppen


Verankeren in visie en beleid



Afspraken maken in BP en/of waardenkaart



Dynamiek, loslaten, Omgevingsplan en interactieve beleidsvorming – regie,
maar wie?

Vernieuwen: Durf! De transitie naar een groenere stad, faciliteren van meer groen,
durven te veranderen, doen

