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Woningbouwcorporatie: Gooi en
Omstreken
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Leerschool intern voor omgang met
bewonersinitiatieven

Projectbeschrijving
In het voorjaar van 2021 heeft de corporatie een
ansichtkaartje toegevoegd aan het
bewonersmagazine. Bewoners konden dit kaartje
aan Gooi en Omstreken terugsturen met een idee
voor hun woonomgeving. Vervolgens is er intern
een team samengesteld om alle ingezonden ideeën
te bespreken en te onderzoeken wat en wie er
nodig waren voor de uitvoering hiervan. Het eerste
idee dat binnenkwam was van een bewoonster uit
het centrum van Hilversum die graag geveltuintjes
wilde voor de deur om de straat wat op te vrolijken.
Hier wilde de corporatie graag bij helpen, dus heeft
Gooi en Omstreken eerst uitgezocht wat hierin de
aanpak van de Gemeente was. De gemeente
Hilversum bleek duidelijk beleid te hebben: De
gemeente legt de tuintjes aan en levert planten,
mits er meer bewoners meedoen in de straat. De
initiatiefneemster is direct in beweging gekomen en
heeft alle bewoners in de straat opgeroepen mee te
doen. De rol van de corporatie is hierin vooral
verbindend geweest. Zes van de acht bewoners
deden mee, dus de gemeente heeft de tuintjes
aangelegd, plantjes geleverd en direct de stoep
hersteld. Gooi en Omstreken heeft de kopgevel
schoongemaakt en gevoegd, zodat ook hier tuintjes
konden worden aangeplant met klimplanten. De
bewoners hebben gezamenlijk de plantjes geplant.
De woningbouwcorporatie ontvangt vanuit
verschillende hoeken complimenten dat de straat
er veel beter uitziet. Kortom: een schoolvoorbeeld
van een mooie samenwerking tussen de
woningcorporatie, bewoners en gemeente.
Dit initiatief heeft ertoe geleid dat Gooi en
Omstreken begin 2022 alle huurders van woningen
uit hun bezit in Hilversum, waar geveltuintjes
mogelijk zijn, actief gaan aanschrijven. In deze
brief worden huurders aangemoedigd om samen
met de gemeente aan de slag te gaan met
geveltuintjes. Ook wordt er uitgezocht hoe het
project uitgerold kan worden in andere gemeenten,
waarin Gooi en Omstreken mogelijk zelf een
uitvoerende rol kan oppakken.

Initiatiefnemer, betrokken partijen &
samenwerkingen
Het initiatief is ontstaan vanuit een bewoonster, zij
heeft draagvlak gecreëerd onder haar buren. De
woningcorporatie heeft in die zin vooral een
verbindende rol gehad tussen initiatiefneemster en
de gemeente Hilversum. Doordat gemeente
Hilversum duidelijk beleid heeft op gebied van
geveltuintjes, kon snel gehandeld worden vanuit de
gemeente. De juiste contactpersoon was snel
gevonden en binnen een week is gezamenlijk met
de gemeente de straat geïnventariseerd. Het was
niet nodig om opnieuw het wiel uit te vinden omdat
er in Hilversum al veel gebeurde op lokaal niveau.
De kunst is de juiste partijen/personen koppelen bij
lokale initiatieven, zowel intern als extern.

Lessons Learned
Er is een duidelijk kader nodig om mensen enthousiast
te krijgen voor de organisatie. De gemeente had
duidelijk beleid waardoor dit initiatief relatief snel
opgepakt kon worden.
Afstemming intern kon frustratie opleveren door
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel,
onbekendheid met de aanpak en handelswijze of
onzeker gevoel over de toekomst. Dit zorgde voor
vertraging en afname van motivatie
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Het ondersteunen van bewonersinitiatieven op
gebied van groen door middel van een lokale
samenwerking met netwerkpartners/gemeente.
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