
De Provincie Utrecht en Stichting Steenbreek willen gemeenten graag ondersteunen bij het zetten van de 
volgende stap richting een groene leefomgeving. Daarom nodigen wij u uit voor de Netwerkbijeenkomst 
‘Groen in de gebouwde omgeving’ op dinsdag 13 september 2022.

Veel gemeenten staan voor dezelfde opgaven als het gaat om vergroening en het bevorderen van onze 

biodiversiteit. Door regionale verbinding kunnen we elkaar versterken. Het doel van deze bijeenkomst is dan 
ook om de samenwerking binnen de provincie te bespreken en een plan van aanpak op te stellen. 

Alle Utrechtse gemeenteambtenaren die werken aan groenbeleid, groenbeheer, klimaatadaptatie, gezonde 

leefomgeving/wonen, en participatie zijn uitgenodigd voor de netwerkbijeenkomst ‘Groen in de gebouwde 
omgeving’. Via deze link kunt u zich vast aanmelden voor de bijeenkomst. Het volledige programma volgt 
enkele weken van tevoren. 

Over Stichting Steenbreek

Steenbreek is in 2015 opgericht vanwege de zorg om de afname in biodiversiteit, en gestart met de actie 

‘tegel eruit, plant erin’ om ook de tuinbezitter te bereiken. De stichting is uitgegroeid tot een landelijke  
kennis- en netwerkorganisatie waarbij al 160 gemeenten en 11 provincies zijn aangesloten. Is uw gemeente 
nog geen deelnemer, maar heeft u interesse of wilt u graag meer informatie, neem dan even direct contact op 

via info@steenbreek.nl

Over de provincie Utrecht

De provincie zet zich met Aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp in voor meer groen 

in de gebouwde omgeving. Niet alleen voor het behoud van de biodiversiteit 

maar ook omwille van een gezonde, klimaatadaptieve leefomgeving. Dit doen we 

onder andere met de Subsidie Klimaatadaptieve, Groene en Gezonde Steden en 
Dorpen. Graag gaan we met gemeenten in overleg hoe we de groenambities van 
gemeenten kunnen ondersteunen.

We kijken ernaar uit elkaar te ontmoeten in Utrecht.

Groen in de gebouwde omgeving
Netwerkbijeenkomst

STICHTING

Praktische informatie:
Datum: 13 september van 9.00 uur tot  13.30 uur

Locatie:  Huis voor de Provincie, Archimedeslaan 6, Utrecht
 Routebeschrijving • Carpoolen
Kosten:  Geen
Het volledige programma volgt enkele weken voor aanvang.

AANMELDENvóór 6 september Klik hier

SAVE 
THE 
DATE
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