Cahier Burgerparticipatie

Participatie in de wijk via
‘groene coöperatie’

In samenwerking met Vereniging Stadswerk
heeft VHG een Cahier Burgerparticipatie uit
gegeven ter gelegenheid van het werkbezoek
van mevrouw Tanamal. In dit boekje zijn enkele
vragen en aandachtspunten op een rij gezet,
samen met een aantal interessante voor
beelden van burgerparticipatie. Het boekje is
beschikbaar op de website van VHG.

Burgers, overheden en marktpartijen zouden samen kunnen werken in een groene coöperatie
aan het beheer en onderhoud van groen in de openbare ruimte. Dat idee opperde VHG-directeur
Egbert Roozen op vrijdag 10 april tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerlid mevrouw
Grace Tanamal (PvdA). Zij was naar Amsterdam gekomen om enkele projecten van de Stichting
Postzegelparken te bekijken en met een afvaardiging van VHG te spreken over participatie in het
groen.
Tekst en foto’s: Annemieke Bos

Bewoonster Irene Jansen (links) legt uit
hoe zij kinderen betrekt bij het tuinieren
in het Postzegelpark nabij haar woning.
In het midden mevrouw Tanamal, rechts
Rob Franken van Van der Tol.
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Aanleiding voor het werkbezoek was het
initiatiefvoorstel buurtrechten van
mevrouw Tanamal, waarmee zij burgers
meer rechten wil geven om invloed uit te
oefenen op hun omgeving, onder andere
waar het gaat om het groen. “Bewoners
met initiatieven om hun wijk of buurt
mooier, leefbaarder en beter te maken,
lopen tegen allerlei wet- en regelgeving
aan. Ik wil in een aantal gemeenten
experimenten met buurtrechten. Met
deze rechten geven we mensen meer
zeggenschap over hun buurt. Hierdoor
krijgen bewoners de mogelijkheid om

mee te beslissen over bijvoorbeeld het
beheer van het buurthuis, de groenvoor
ziening of het tegengaan van vervuiling.”

Groenbedrijf brengt kwaliteit en
continuïteit
VHG heeft het Kamerlid uitgenodigd om
over dit thema van gedachten te wisselen
en om een voorbeeld van succesvolle
participatie in de praktijk te bekijken.
Zo’n voorbeeld is de Stichting Post
zegelparken. Deze onafhankelijke partij
begeleidt bewoners die in de openbare
ruimte een aantrekkelijke plek willen
realiseren. Ook groene ondernemers
haken hierbij aan, zoals Van der Tol
Hoveniers en Terreininrichters in
Amsterdam. Dit VHG-lid was betrokken
bij de ontwikkeling van een ‘sport- en
spelplein’ nabij zorgcentrum Flevohuis,
in de Indische Buurt. Iedereen mag er
gebruik van maken. Senioren kunnen
hier wekelijks bewegen onder begelei
ding van een fysiotherapeut. Ook de
nabijgelegen scholen maken van de
faciliteiten gebruik. Het uitgangspunt is
dat de bewoners de verantwoordelijk
heid nemen voor het beheer en onder
houd van het plein. Van der Tol heeft
zich echter garant gesteld om de
bewonershet eerste jaar te ontzorgen
“Dat geeft hen de tijd om de werkzaam
heden te organiseren. Het mag immers
niet zo zijn dat het initiatief daar op
vastloopt”, aldus directeur Rob Franken.

<	VHG-directeur Egbert Roozen overhandigt het
eerste exemplaar van het boekje ‘Participatie in
het groen’ aan mevrouw Tanamal, Tweede
Kamerlid voor de Partij van de Arbeid bij haar
werkbezoek aan Amsterdam.

Cahier Burgerparticipatie inspireert burgers
bij ontwikkeling van ‘leefbaar groen’
Intensief traject
Mevrouw Tanamal liet zich uitgebreid
informeren over de werkwijze van de
Stichting Postzegelparken. Marita Tolman
van de stichting gaf aan dat de totstand
koming van zo’n parkje, ondanks de
beperkte afmetingen, een intensief en
formeel traject is. “Het is in feite niet
anders dan de realisatie van een groot
park, je doorloopt het hele proces van
ontwerpfase tot definitief ontwerp,
inclusief meerdere toetsingen door het
stadsdeel. Soms is zelfs een wijziging
van het bestemmingsplan nodig.
De tijd en moeite die dat allemaal kost,
is frustrerend voor de bewoners die vol
enthousiasme de handen uit de mouwen
willen steken.”

Borgen kwaliteit en continuïteit
Tijdens een bezoek aan de vestiging
van Van der Tol in Amsterdam ging
Egbert Roozen dieper in de baten van
groen in de bebouwde omgeving en de
rol die de groenbedrijven in de wijk
kunnenspelen. “Het groenbedrijf kan
kennis en kunde inbrengen en helpen
om de benodigde kwaliteit en continuï
teit te borgen. Zo zorgen we ervoor dat
het groen in de openbare ruimte ook op
langere termijn haar waardevolle functies
kan blijven vervullen”, aldus Roozen.
“Burgerparticipatie is niet meer weg te
denken. Naar ons idee is samenwerken

het credo, bijvoorbeeld in een groen
coöperatie waarbij verschillende partijen
zich kunnen aansluiten en hun afspraken
in een convenant vastleggen.”

BIZ-constructie
VHG-voorzitter Rien van der Spek haalde
de Bedrijveninvesteringszones aan als
voorbeeld. In zo’n zone, meestal een
bedrijventerrein of winkelcentrum,
investeren de ondernemers gezamenlijk
in het veiliger en aantrekkelijker maken
van de omgeving. Namens de onder
nemers int de gemeente een heffing, de

Fysiotherapeut Yvonne Visser (2e van rechts)
vertelt welke activiteiten er allemaal mogelijk
zijn op het ‘sport- en spelplein’ bij het
Flevohuis.

BIZ-bijdrage. Zo ontstaat er een budget
voor investeringen in het gebied. “Zo’n
constructie zou hierbij wellicht ook kun
nen werken. De financiering kan dan uit
de ozb-inning komen.”
Vol inspiratie en documentatie vertrok
mevrouw Tanamal in de namiddag weer
uit Amsterdam, nadat zij had toegezegd
haar collega’s in de Tweede Kamer uit
gebreid te zullen informeren.
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