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TEKST JEROEN BRUINENBERG

Winnaars Nationale
Groencompetitie

Gemeente Laarbeek en gemeente Krimpen aan den

GROEN STAAT
BOVEN DE
POLITIEK

IJssel wonnen afgelopen jaar de titel ‘Groenste gemeente van Nederland’. De verantwoordelijke wethouders krijgen vijf vragen om uit te leggen hoe ze deze
winst hebben bereikt en waarom er zo weinig correlatie
lijkt te zitten tussen de politieke kleur en groenbeleid
binnen een gemeente.

Aangrenzende ecologische verbindingszone die grenst aan het woningbouwplan Laarsche Velden in Beek en Donk.
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DE TITEL LEEFT IN LAARBEEK
In een enquête gaf 90 procent van de inwoners van de gemeente Laarbeek aan dat het op de hoogte was van de Nationale Groencompetitie-titel. ‘De titel leeft in Laarbeek en wij doen er alles aan om deze
positieve groene f low te behouden’, zegt Tonny Meulensteen. De
wethouder bespreekt in vijf antwoorden de winst van zijn gemeente.
Jullie zijn de groenste
gemeente in de categorie
Dorpen van Nederland; het
doel is bereikt?
‘Wij zijn erg trots op de jurybeoordeling, de erkenning
voor ons beleid is schitterend.
Maar het doel is nooit bereikt.
Het gaat om een continu proces van bewustwording en
aandacht voor het groen. We
moeten het groen blijvend
versterken, samen met onze
inwoners en bedrijven.’

Hoe komt die ambitie tot
uiting?
‘Een mooi voorbeeld daarvan is onze deelname aan de
landelijke Operatie Steenbreek-actie ‘Tegel eruit, plant
erin’ afgelopen november.
Ik stuurde een appje naar
een lokale hovenier: “Doe je
mee?” Binnen een mum van
tijd hadden twintig lokale
hoveniersbedrijven de handen
ineengeslagen om gratis een
middag op een van onze vijf
pleinen te staan om tegels in
te zamelen en planten uit te
delen. Binnen twee uur zijn
meer dan 1.800 planten uitgereikt in ruil voor stenen. De
actie was een groot succes en
heeft niet alleen bijgedragen
aan een stukje bewustwording over het belang van een
groene tuin, maar heeft ook

groenondernemers bij elkaar
gebracht. De hoveniers in de
gemeente zien ons beleid echt
als een kans en zijn al druk
bezig met vervolginitiatieven
om Laarbeek verder te vergroenen.’

Wat vond u eigenlijk van het
juryrapport?
‘Ik kon mij daar goed in vinden. De jury drukte ons op
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het hart om nog meer de
connectie te zoeken met
het water richting de Peel.
Wij noemen onszelf de
Waterpoort van de Peel,
maar kunnen dit beter uitdragen en zichtbaar maken in
onze openbare ruimte. Mooi
is dat een lokale ondernemer
hier ook mee aan de slag gaat
en binnenkort een pop-uprestaurant opent bij een van de »
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prominente waterdoorgangen
in Beek en Donk: de splitsing
van de Zuid-Willemsvaart met
het Wilhelminakanaal.’

En op welk punt uit het rapport was u het trotst?
‘Op het punt dat we kregen!
Een 8,6, het hoogste cijfer ooit.
Daarnaast ontvingen we een
themacertificaat voor biodiversiteit. De jury waardeerde de
manier waarop wij onze inwoners betrekken en ik ben blij
dat zij dat heeft opgemerkt. We
werken nauw samen met IVN
Laarbeek en de stichting Laarbeeks Landschap, onder andere
bij de jaarlijkse natuurmonitoring waarbij we de biodiversiteit
in onze gemeente meten. Tientallen mensen zetten zich hier
geheel vrijwillig voor in. Dat
gebeurt met erg veel enthousiasme en daarmee creëren wij
veel betrokkenheid en meten
we het effect van onze ingrepen
op de biodiversiteit. Die gegevens gaan vervolgens naar een
adviesbureau dat ons op basis
van die monitoring aanbevelingen doet voor de verdere verbetering van ons beleid.’

MEEDOEN IS BELANGRIJKER
DAN WINNEN
‘Meedoen is belangrijker dan winnen’, stelt wethouder
Marco Oosterwijk van Krimpen aan den IJssel ref lecterend
op de winst van de Nationale Groencompetitie voor grote
gemeenten. Dat klinkt misschien gek in de oren, maar de
volksvertegenwoordiger heeft daar een goede onderbouwing voor. Tijd voor vijf vragen aan Marco Oosterwijk.

Jullie zijn de groenste gemeente van
Nederland; het doel is bereikt?
‘Het is leuk dat we een prijs hebben gewonnen, maar meedoen is belangrijker dan
winnen. Door onze deelname heeft een
deskundige jury met een objectieve blik
gekeken naar de groene kwaliteiten van
onze gemeente. Daar kunnen wij van
leren. Feit is wel dat het gevoel van trots
in de gemeente sterk is toegenomen, dat
wilden we ook bereiken met onze deelname.
Ik zie welke energie wij allemaal dagelijks stoppen in het vergroenen van onze gemeente en de
beloning is heel mooi.’

Nog tips voor nieuwe deelnemers aan de Nationale
Groencompetitie?

Kan een dergelijke titel ook tegen je worden
gebruikt?

‘Er zijn veel voordelen verbonden aan deze competitie. Het
geeft niet alleen een positieve
groene impuls voor de medewerkers van de gemeente, maar
ook richting de inwoners en
je raad. Het zet de waarde van
groen weer op de kaart. Groen
is ook goed voor de economie, voor het welzijn van onze
inwoners, voor het klimaatprobleem. Om dit nog verder
kracht bij te zetten gaan we volgend jaar zelfs meedoen met de
Europese Entente Florale, zonder uitzondering vond de raad
dat een topidee.’
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‘Ik krijg regelmatig de opmerking “Wij zijn
toch de groenste gemeente van Nederland”
naar mijn hoofd geslingerd. Dat klinkt verwijtend, maar vaak is dat een startpunt van iets
moois. Ik vind dat iedereen iets moet vinden
van zijn leefomgeving, daar begint namelijk
de verbetering. Als gemeente willen wij altijd
meedenken, maar wij verwachten ook iets van
onze inwoners. Als zij bereid zijn hun handen
uit te steken, zijn wij dat ook!’

Wat vond u eigenlijk van die juryanalyse?
‘Wij slikken het juryrapport niet als zoete koek.
Ik heb gezegd: “We lezen het kritisch en gaan
ook in discussie met de jury.” Ik vind dat ook
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Nog tips voor nieuwe deelnemers aan de
Nationale Groencompetitie?
‘Ik vind dat elke gemeente echt werk moet
maken van bewonersparticipatie. Probeer je
inwoners niet te passeren uit gemak, maar stop
de energie aan de voorkant. Dat maakt je werk
zoveel mooier en dankbaarder. Ook door de
awardwinst zie je wat voor mooie dynamiek
het met zich meebrengt in de samenleving en
in je organisatie, maar je krijgt ook nog eens
een objectief advies over de staat van jouw
gemeente.’

»

een verplichting naar de jury toe. Zo was er kritiek op de waterberging, maar dat is best goed op
orde. De kritieken op de beperkte ruimte kwalitatief groen snappen we heel goed. In bepaalde
delen van Krimpen, waar de huizen dicht op
elkaar staan, moeten we een goede balans vinden tussen parkeermogelijkheden en groen. In
herstraatprojecten nemen we dat zeker mee en
laten we nu bijvoorbeeld meer ruimte voor een
boom dan we eerst deden. Neemt niet weg dat
het juryrapport grotendeels lovend was natuurlijk. De manier waarop wij onze participatietrajecten invullen is uniek.’

Is dat ook de reden dat jullie erover nadenken om aan te sluiten bij Operatie Steenbreek?
‘Ja, dat speelt zeker mee. Wij willen op een
structurele manier met onze inwoners kijken
naar hun tuinen. Als wij de openbare ruimte van
wijken gaan herinrichten, brengen we bewoners
in contact met tuinontwerpers en groenbedrijven om gerichte onttegelingsacties op gang te
brengen. Elke steen die je niet hoeft te vervangen, is winst. Die bewustwording brengen we
ook op gang met Krimpens Groene Tafel – een
bijeenkomst waarin inwoners, organisaties en
vrijwilligersclubs aanschuiven om te praten
over groene projecten en kansen in Krimpen
aan den IJssel.’
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