


 

Welkom in Laarbeek…. 

 

 

Monika Slaets-Sonneveldt 
Wethouder Inwonersparticipatie 

 
 

 





 

Samen voor meer groen in de buurt…. 

 

 

Wout Veldstra 
Voorzitter stichting Steenbreek 

 
 

 



 

Even voorstellen…. 

 

Michel Brands 
Beleidsadviseur groen / Programmaleider duurzaamheid 

 
 

 

De "Laarbeek methode"  

succesvol samenwerken 



 

Laarbeek staat voor nabijheid…. 
 

 Dichtbij inwoners, verenigingen en bedrijfsleven 

 We benutten de kracht van de lokale samenleving 

 Samenwerken is onderdeel van ons handelen 

 IVN, Laarbeeks Landschap, groenondernemers 

 Zowel in het sociaal als ruimtelijk domein 
 

Dit levert in Laarbeek mooie successen op! 



 

Enkele succesvoorbeelden…. 
 

 

 

 
 
 

 Sociaal Domein: Gezondheidsrace 

 Duurzaamheid: Dragons' Den 

 Groen: Entente Florale en Groenstrijd 2.0 



 

Hoe het begon met groen…. 
 

 In 2014 uitgenodigd door Entente Florale Nederland 

 Besloten om in 2016 mee te doen  

 Intern “Greenteam” geformeerd 

 Inwoners betrokken bij het project 

 Samen naar de jurydag in juni toegewerkt 

 2016: Groenste van Nederland met recordscore 8,6 

 2017: Gouden Award in Europese competitie 



 

Citaten uit het juryrapport…. 
 

”Kwaliteit van landschapsbeheer is hoog, 
mede doordat kritische en deskundige 

vrijwilligers met de gemeente samenwerken.”  

”De gemeentelijke ambitie om de zandpaden 
te ontwikkelen tot landschappelijke drager in 

het agrarisch gebied juicht de jury toe.” 





 

Steenbreek in Laarbeek: 

Tegel eruit, plant erin 
 

 November 2016, één zaterdagmiddag  

 7,5 ton tegels ingezameld 

 1.800 planten uitgegeven 

 Gemeente en waterschap faciliteren                              

door publiciteit en aankoop planten 

 Groenondernemers voeren uit 



 

Laarbeekse Groenstrijd 
 

 Win je zelfontworpen voortuin 

 Beoordeling door onafhankelijke jury 

 Ongeveer 20 deelnemers 

 Gemeente en waterschap faciliteren                            

d.m.v. publiciteit en prijzencheques 

 Groenondernemers voeren uit 

 Prijsuitreiking op groenmarkt 

Vóór 

 

Na 

 



 

Groenstrijd 2.0:  "Entente Lokale" 
 

 17 buurten/straten strijden tegen elkaar; wie heeft het 

beste vergroeningsproject? 

 Doelstellingen: 

 Meer groen en minder verharding 

 Klimaatadaptatie (te nat, te droog, te heet) 

 Verhoging biodiversiteit 

 Stimulans voor inwonersparticipatie 

 Samenwerking lokale bedrijfsleven 



 

Wat houdt het in? 
 

 We willen Laarbeek nog groener en duurzamer maken 

 Plannen voor zowel gemeentegrond als voortuinen 

 Wedstrijdelement met leuke prijzen 

 Beoordeling door onafhankelijke jury 

 Gemeente faciliteert, groenondernemers voeren mee   

uit en geven adviezen → teamcoaches 

 Lokale media betrokken i.v.m. publiciteit/promotie 



 

Wat levert het op? 
 

 Bewustwording over belang groen en duurzaamheid 

 Nieuwe verbindingen tussen inwoners, ondernemers en 

gemeente 

 Een kans om eigen ideeën te realiseren 

 Een kans voor gemeente en waterschap om 

doelstellingen m.b.t. water en biodiversiteit te realiseren 

 Door samenwerking meer sociale binding in de buurt 

 Een podium voor Laarbeekse groenondernemers 



 

Wat kan er allemaal? 
 

 Hoofdgroenstructuur blijft overeind, in wijk- en 

buurtgroen kan heel veel!! 

 Belangrijk is wat het de buurtbewoners én de gemeente 

oplevert 

 Dat kan in doelstellingen (water, biodiversiteit), maar 

ook in besparing op onderhoud 

 Hoe groter uw eigen bijdrage, hoe meer de gemeente 

kan doen 



 

Loslaten…. 
 

 Anderen laten meeliften op de groene successen 

 Andere manier van denken en werken bij de gemeente 

 

Enthousiasmeren…. 
 

 Groenondernemers als coach 

 Ondernemersavond om hen                                    

enthousiast te maken 

 



 

Coaches werven…. 
 

 Groenondernemers: zet je vak op de kaart! 

 Werk mee aan een groene mindset bij mensen 

 Lift mee op het succes van de Groenste Gemeente 

 Werk aan je eigen PR en netwerk 

 De investering in tijd verdient zich terug in nieuwe 

contacten en wellicht nieuwe klanten 

 Als coach sta je vooraan bij verlenen van opdrachten 

 Gemeente en waterschap betalen mee 



 

Inspireren…. 
 

 Inspiratieavond voor iedereen 

 Uitleg over de Groenstrijd 2.0, wat is de bedoeling? 

 Wethouder: “verras mij met zoveel goede plannen dat ik 
extra geld bij de raad moet gaan vragen….” 

 Vier themasessies: 

 Duurzaam omgaan met water 

 Biodiversiteit in het groen 

 Gebruiksgroen 

 Onderhoudsvriendelijk groen 

 



 

Plannen maken…. 
 

 Buurten maken samen met hun coach hun plan 

 De gemeente faciliteert, financiert en regelt subsidies 

 

Presenteren…. 
 

 Buurten presenteren hun plan 

 Jury geeft feedback 

 



 

Uitvoeren…. 
 

 Buurten voeren samen met coach hun plannen uit 

 

 

 

 

Beoordelen…. 
 

 De jury beoordeelt de plannen 

    tijdens de jurydag 

 

 

 



 

Prijsuitreiking…. 
 

 Feestelijke avond: afsluiting “gouden jaar” 

 Presentatie: Annemarie Fokkens en Lodewijk Hoekstra 

 Winnende buurt: Heesweg – Beek en Donk 

 



 

Onze uitdagingen…. 
 

 Integraal denken en ontschotten 

 Balans zoeken tussen beleid en meebewegen 

 Snel kunnen schakelen, buurten willen vooruit 

 Dilemma: hoe regel je budget als je de inhoud van de 

plannen nog niet kent? 

 Risico‘s inschatten en beheersen 

 Blijven leren, luisteren en bijsturen 



 

Maar het levert zoveel op…. 
 

 Laarbeek wordt steeds groener 

 Goed voor de leefbaarheid en 

    de sociale cohesie 

 We werken aan duurzaamheids- 

    doelstellingen en bewustwording 

 Nog een leuke prijs: Steenbreek Trofee 2018 

 En minstens zo belangrijk: 

    het maakt ons werk zo veel leuker…!! 



 

Succesfactoren samenwerking…. 
 

 Investeer in goede contacten met ”groene” 
organisaties/ondernemers  ambassadeurs 

 Gebruik hun netwerk  

 Zoek naar win-win; zorg dat er ook wat voor deze 

partners “te halen is” 

 Kom afspraken na 

 Denk in mogelijkheden, niet in beperkingen:  

    ga uit van de bedoeling! 



 

Vragen…. 

 

 

 
  

 I    www.laarbeek.nl 

 F   facebook.com/GemeenteLaarbeek 

 E   michel.brands@laarbeek.nl 

 T   0492 469 700 




