Huurders op Groen
MIDDAGEXCURSIE

5 oktober 2022
Kansen voor lokale samenwerking tussen NDE-centrum,
woningcorporatie, huurdersorganisatie, waterschap en gemeente.

voor een groene en leefbare wijk
In aansluiting op de webinar in de ochtend kun je in de middag een bezoek
brengen aan een natuur- en duurzaamheidscentrum (NDE-centrum) voor
een verkenning van mogelijke samenwerking op lokaal niveau om
huurders te betrekken bij het vergroenen van de leefomgeving.
Neem vooral ook vertegenwoordigers van je huurdersorganisatie,
gemeente en waterschap mee.

Je gaat op bezoek bij een lokaal natuur- en duurzaamheidscentrum. Zij
werken aan een duurzame samenleving door kinderen, samen met het
onderwijs, een duurzame basishouding aan te leren en volwassenen,
samen met de gemeente, te verleiden tot een duurzame leefwijze. Zo
werken steeds meer centra met vele partners aan vraagstukken op het
vlak van biodiversiteit, klimaatadaptatie, energie, voedsel en circulaire
economie. Uitgangspunt is steeds empowerment: inwoners helpen om
zelf in actie te komen voor waarden die zij belangrijk vinden.
Vereniging GDO is een netwerk van 140 lokale natuur- en
duurzaamheidscentra (NDE) die het sociaal instrumentarium (educatie,
communicatie en participatie) inzetten om de duurzame ontwikkeling op
lokaal niveau te versnellen. Zij faciliteert daarvoor de kennisdeling in het
netwerk, stimuleert de organisatorische ontwikkeling van centra en
vertegenwoordigt het netwerk bij derden.
Tijdens de middagbijeenkomst maak je kennis met het werk van het NDEcentrum en verken je met elkaar de mogelijkheden om samen te werken.
Bijvoorbeeld aan het project Huurders op Groen van vereniging GDO,
Groene Huisvesters, Woonbond en SME Advies.

Met Huurders op Groen willen we huurders verleiden om een bijdrage te
leveren aan een groene leefomgeving. We zijn ons ervan bewust dat niet
iedere huurder de mogelijkheden heeft om met vergroening bezig te zijn.
We zijn er wel van overtuigd dat iedereen de baten van groen kan
ervaren en de schoonheid ervan kan (leren) zien. Door een helpende hand
te bieden aan huurders, in een samenwerking tussen NDE-centrum,
corporaties, huurdersorganisatie, waterschap, gemeente en
anderen boren we een groot potentieel aan om Nederland te vergroenen.

Meld je hier aan
Middagprogramma:
Het middagprogramma start om 13.00 uur en zal er in hoofdlijnen als volgt
uitzien, maar elk centrum zal daaraan zijn eigen kleur geven:
Welkom en onderlinge kennismaking
Kennismaking met het werk van NDE-centra Gesprek over de uitdaging in deze tijd
ten aanzien van biodiversiteit, klimaat, sociale cohesie en de leefbaarheid in de
wijk. Welke doelen streeft iedere deelnemer na, wat doen ze al en welke ambities
hebben ze, en waarop kan je samenwerken.

Welke mogelijkheden zien de deelnemers om de samenwerking
op te pakken middels het project Huurders op Groen?
Maken van vervolgafspraken en afsluiting
Naar verwachting zal de bijeenkomst tot 14.30 uur duren
De volgende NDE-centra zijn te bezoeken:
Stichting De Rollen
De Zuidkamer: Zuidhof 26, 6164 BA Geleen
Stichting NMCX
Prins Hendriklaan 33, 2132 DR Hoofddorp
CNME gemeente Amersfoort
Het Groene Huis: Schothorsterlaan 21, 3822 NA Amersfoort
Stichting De Ulebelt
Let op: de excursie start hier om 15.00 uur
Maatmansweg 3 (fietspad!), 7425 NC Deventer,
gebruik voor navigatie: Duikerstraat 15

