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Samenvatting 

 

 

Actiepunten om natuur te koppelen aan andere maatschappelijke thema’s , zoals zorg 

(jeugd, ouderen, gehandicapten)  onderwijs, arbeidsmarkt en  klimaat 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Natuurmonumenten en 8 andere 

natuurbeschermingsorganisaties hebben samen een pamflet opgesteld: GROEN VERBINDT. 

Dit pamflet is bedoeld als inspiratie voor de collegeonderhandelingen en de collegeakkoorden. 

Er  zijn actiepunten in opgenomen die wij ter overweging bij u neerleggen om natuur te koppelen 

aan andere maatschappelijke thema’s. Door deze verbindingen te leggen kunnen goede 

resultaten worden  behaald op velerlei terrein. Zoals in de zorg, de arbeidsmarkt,  het onderwijs en 

het klimaat. 

We geven ook concrete voorbeelden. Deze zullen in een collegeakkoord aan kracht winnen als er 

een indicatie bij te vermelden is van de mate van succes na vier jaar. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

 

GROEN VERBINDT 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Natuurmonumenten en 8 andere 

natuurbeschermingsorganisaties hebben samen een pamflet opgesteld: GROEN VERBINDT. 

Dit pamflet is bedoeld als inspiratie voor de collegeonderhandelingen en de collegeakkoorden. 

Er  zijn actiepunten in opgenomen die wij ter overweging bij u neerleggen om natuur te koppelen 

aan andere maatschappelijke thema’s. Door deze verbindingen te leggen kunnen goede 

resultaten worden  behaald op velerlei terrein. Zoals in de zorg, de arbeidsmarkt,  het onderwijs en 

het klimaat. 

We geven ook concrete voorbeelden. Deze zullen in een collegeakkoord aan kracht winnen als er 

een indicatie bij te vermelden is van de mate van succes na vier jaar. 

 

GROEN ACTIVEERT      

 

De gemeente is steeds meer verantwoordelijk voor de zorg voor allerlei groepen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dat vergt veel aandacht van de gemeente. 

Door slim te combineren ontstaan bijzonder effectieve en interessante combinaties. 

 

Vrijwilligersgroepen van Stichting Landschapsbeheer Zeeland werken wekelijks samen met 

begeleider en clienten van re-integratiebedrijf Travalje Subiet. In Zeeuws-Vlaanderen en op 

Walcheren wordt geknot en gewerkt aan ecologisch beheer van bosjes en bloemdijken. 

Clienten van de Sociale Werkvoorziening Hulst en Walcheren zijn actief met het onderhoud van 

wandelnetwerk Zeeland.  
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GROEN VERDIENT 

 

Natuur kan geld opleveren zonder die natuur aan te tasten. 

 

De gemeente Groningen heeft bedacht en ervaren dat het goed is om niet alles zelf te doen. 

Dit pakt goed uit. Bewoners waarderen het als zij zelf aan de slag kunnen met hun stadstuintjes. In 

het project de Eetbare Stad zijn inmiddels op meer dan 60 locaties tenminste 250 bewoners actief 

met fruitbomen, moestuinen en ander eetbaar groen. De stad stimuleerde, de bewoners deden de 

rest. Dit scheelt de gemeente heel veel geld. 

 

GROEN ADEMT 

 

Door klimaatverandering komt de leefbaarheid van steden in gevaar. Steden produceren warmte 

door verwarming of koeling van gebouwen en door het verkeer. De stad wordt te warm tijdens de 

zomerse perioden. Arnhem wil een stad zijn waar het goed toeven is in alle jaargetijden en onder 

alle weersomstandigheden. Klimaat is daarom een van de thema’s van de nieuwe structuurvisie. 

In de groene delen van de gemeente mag niet meer worden gebouwd. Het openhouden van 

gebieden zorgt ook voor een windstroom die de stad koeler houdt. 

Waar mogelijk wil Arnhem de stad verder vergroenen, bijvoorbeeld de pleinen en binnenterreinen. 

 

GROEN TREKT AAN 

 

Zwolle heeft een manier van werken ontwikkeld waarbij niet elke initiatiefnemer een compleet 

vergunningentraject hoeft te doorlopen. 

De gemeente heeft namelijk het voorwerk al gedaan: de planten- en diersoorten zijn in kaart 

gebracht.  De gemeente compenseert vooraf, voor de mogelijke bedreigingen die er de komende 

jaren verwacht worden. 

Voordelen: minder kosten , minder frustraties en  irritaties en een positief imago van natuur en 

meer natuur in en om de stad. 

 

GROEN ZORGT          

 

Verschillende gemeenten houden in hun groenbeleid nu al rekening met hun nieuwe 

gemeentelijke zorgtaak. Er wordt samengewerkt met zorginstellingen om langdurige zorgvragers 

een plek in de natuur te geven.  

Voor veel mensen (down, autisme, niet-aangeboren hersenafwijkingen) is het werken in de natuur 

en het groen een heel zinnige en rustgevende activiteit. Door samen met zorgaanbieders en 

patienten slimme combinaties te zoeken in zorg en natuur faciliteert de gemeente goede zorg en 

dit levert extra natuur op. 
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Ik wens u veel succes en inspiratie toe met ons pamflet “Groen verbindt”. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
drs. C.J.G.M. de Vet 

Lid directieraad  

   

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 

 


