
WEBINAR VOOR GEMEENTERAADSLEDEN OVER

Via het manifest ‘Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving’ 

roepen natuur- en tuinorganisaties alle gemeenten in Nederland op om 

tempo te maken met het vergroenen van de leefomgeving.  

Roel van Dijk, directeur Steenbreek: “Het is vijf voor twaalf. De 

wereldwijde opwarming met 1,5 graad wordt al binnen 10 jaar bereikt 

concludeert het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Gevolgen van 

de opwarming merken we nu al, ook in Nederland. Hittestress in onze 

steden en hevige buien met ondergelopen straten. Nederland is jaar op 

jaar kampioen biodiversiteitsverlies binnen Europa.”  

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in aantocht organiseren 

de natuur- en tuinorganisaties op 4 november een webinar voor 

gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden.  

Van Dijk: “Met het manifest en het webinar doen we een handreiking 

aan de gemeentelijke politiek hoe lokaal deze trends te keren 

en samen met onze organisaties én met inwoners een gezonde, 

biodiverse en aantrekkelijke woonomgeving te realiseren. De inzet van 

de gemeente in cruciaal voor een versnelling.”   

Tijdens het webinar worden (potentiële) gemeenteraadsleden en 

andere geïnteresseerden in één uur bijgepraat door experts en 

gaan in gesprek hoe gemeenten kunnen zorgen voor meer en beter 

stedelijk groen. Recent Europees onderzoek adviseert dat iedere 

woning op maximaal 300 meter afstand staat van stedelijk groen. Voor 

nieuwbouwlocaties is de richtlijn 75 m² groen per woning. Het behalen 

van die normen is een grote uitdaging. Voor het versterken van de 

biodiversiteit is naast de hoeveelheid groen ook de kwaliteit van dat 

groen van belang. Welke basiskwaliteit is nodig en hoe veranker je dat 

in beleid? Aangezien 40% van het stedelijk oppervlak privaat terrein is, 

is actieve inwonerparticipatie van essentieel belang. Hoe faciliteer en 

mobiliseer je die kracht van inwoners als gemeente?

    MANIFEST 

IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN 

GROENE LEEFOMGEVING!

UITNODIGING

4 NOVEMBER 

16:00 - 17:00 UUR

https://steenbreek.nl/wp-content/uploads/2021/03/Manifest-iedereen-heeft-recht-op-een-groene-samenleving-digitaal.pdf


BOVENSTAANDE ORGANISATIES HELPEN BIJ HET HANDEN EN VOETEN GEVEN AAN 

EEN GROENE LEEFOMGEVING. AARZEL NIET EN MELD JE AAN

PROGRAMMA
Wat kunt u verwachten?

 In 1 uur tijd praten we u bij over bovenstaande onderwerpen 

zodat u goed geïnformeerd de verkiezingen aan kunt gaan.

1 Hoeveelheid groen (hoe halen we de normen uit  

het manifest?) – Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel en 

Joeri Meliefste van Sweco

2 Kwaliteit van stedelijk groen - Jip Louwe Kooijmans, 

beleidsmedewerker basiskwaliteit bij Vogelbescherming 

Nederland

3 Actieve participatie van bewoners in het groen stimuleren/

faciliteren - Ruud Grondel, voorzitter van AVVN samen 

natuurlijk tuinieren (oud wethouder van Amsterdam, Diemen 

en Haarlem)

4 Paneldiscussie onder leiding van gespreksleider Jelle de Jong, 

directeur IVN Natuureducatie. 

5 Vragen uit het publiek worden voorgelegd aan de sprekers.

 

Praktische zaken

Online Webinar

Datum: 4 november

Tijd: 16.00 – 17.00 uur

Downloaden: Manifest ‘Iedereen heeft 

recht op een groene leefomgeving’

 

Organisatie

 Het manifest Iedereen recht op een groene leefomgeving en 

het webinar op 4 november is een initiatief van de volgende 

organisaties: 

STICHTING

KLIK HIER OM JE 
AAN TE MELDEN
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