De groene stad,
hoe doe je dat?

Er zijn veel partijen en belangen die mede bepalen in
welke richting een stad of een dorp zich ontwikkelt.
Hoe geef je als gemeente groen een stevige(re) plek
tussen alle andere belangen en hoe zet je daarin
voortvarend stappen?
3 adviezen voor gemeenten.
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Hoe versterk je als
gemeente de regie
op vergroening?!

3 adviezen
Zorg voor
een eigen,
aansprekend
verhaal over de
groene stad
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Laat als gemeente het verhaal van hoe de stad of het
dorp er in de toekomst uitziet niet over aan de markt.
Zorg zélf voor een - hoopvol - verhaal over
wat je wilt bereiken met een groenere stad waar
inwoners echt baat bij hebben. Draag dit verhaal
over die groene, leefbare stad met verve uit.
Backwards planning kan helpen om het gewenste
toekomstbeeld voor 2030, 2040 of verder te maken.
Bijvoorbeeld met een visualisatie die gemaakt
wordt in een serie ontmoetingen met bestuurders,
beleidsmakers, inwoners en ondernemers.

Geef
medewerkers
vertrouwen
en ruimte om
dingen anders te
doen

Geef mensen die werken aan vergroening het
vertrouwen om dingen op een andere, nieuwe
manier te doen. Vaak worden er goede integrale
ontwerpen gemaakt, maar die moeten vervolgens
worden uitgevoerd door mensen met beperkt tijd
en budget en binnen vaste kaders. Bekijk daarom
of er extra ruimte en vertrouwen kan zijn voor
creativiteit en inzet. Iemand die het anders wil
doen kan ook - extra - worden beloond, want die
moet stevig in zijn of haar schoenen staan.

“Laten we de urenregistratie afschaffen. Met een afrekencultuur op uren
en budgetten ontstaat er angst om dingen anders te doen.”
Sacha Stolp, regisseur ToekomstbestendigeAssets en Klimaatadaptatie, gemeente Amsterdam
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Ga allianties
aan met
bedrijven en
kennisinstellingen
die voorop lopen

Een groeiend aantal projectontwikkelaars,
groenaannemers en kennisinstellingen ontwikkelt
kennis en ideeën over het realiseren van een groene of
natuurinclusieve stad. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd
en doen graag mee om de vergroening in de praktijk
vorm te geven. Benut de gemeente dit al genoeg?
Vraag deze partijen om mee te doen, nodig ze actief
uit.

MEER LEZEN?
MeerWageningen
lezen? [Hyperlinks
hier nog toevoegen]
‘Een groene stad voor iedereen’, longread in het Programma Green Cities,
Environmental
Research

