
Financiering en subsidie mogelijkheden voor speeltuin Ministerlaan 

 

 

• Door de gemeente wordt de grond plantklaar gemaakt en krijgen jullie een 

vergoeding voor nieuwe planten. Het is ook mogelijk om de beplanting door ROVA 

aan te laten schaffen. 

 

• Voor picknicktafel, Insectenhotel, moestuinbakken en mobile basketbalpaal kunnen 

jullie een Premie op Actie aanvragen (max 1000,00) en een subsidie bij het 

Oranjefonds via de Groene Loper in het kader van NL-Doet (max 350,00). Hieronder 

een beschrijving van aanvragen voor Premie-op-actie en NL-Doet via de Groene 

Loper.  

 

• Voor de waterpomp kunnen jullie eventueel een subsidie aanvragen bij de Provincie 

Overijssel https://www.stimuland.nl/4d/. Er zijn al meerdere initiatieven die de 

bijdrage hebben gekregen. Ik kan jullie ook helpen  aan een adres voor een partij die 

de pomp kan slaan en plaatsen.  

 

Premie-op-actie 

https://www.zwolle.nl/premie-op-actie 

Premie op actie is een laagdrempelige gemeentelijk subsidie die door het wijkteam 

wordt beoordeeld. Hij wordt vooraf uitgekeerd op een begroting en achteraf verrekend 

op basis van de bonnetjes.  

 

NL-Doet 

1. Financiën voor het vergroenen van je straat/buurt tijdens NLdoet 

Buren, buurtinitiatieven en maatschappelijke organisaties kunnen met ondersteuning 

van Groene Loper Zwolle tot 350 euro aan financiën aanvragen bij Het Oranje Fonds. 

Deze financiën kunnen zij inzetten om tijdens NLdoet op 10 en 11 maart de straat of 

buurt te vergroenen. Denk hierbij aan boomspiegels, geveltuinen, buurttuinen of een 

insectenhotel. Ook buurtinitiatieven zonder rechtsvorm kunnen via Groene Loper 

Zwolle een aanvraag doen. Hiervoor werken we samen met Stichting Boosterz, zij 

verlenen hun rechtsvorm.  

  

Het aanvragen van financiën via Groene Loper Zwolle kan op drie manieren: 

• Je kunt op donderdag 12 januari (tussen 16.00 - 20.00 uur) langskomen bij De 
Nooterhof (Goertjesweg 3, Zwolle. Bij het Earthship, wat verder in het park). Het 
kernteam van Groene Loper Zwolle zit met laptops klaar om jouw financiële 
aanvraag in te dienen. Laat je even weten als je komt? Dat kan via dit 
aanmeldformulier.  

• Je kunt op een ander moment een digitale afspraak maken met het kernteam 
van Groene Loper Zwolle. Deze afspraak maak je via dit aanmeldformulier.   

• Je kunt ook het formulier in de bijlage invullen en retour sturen aan Arjan 
Broer, a.broer@heelbreed.nl. Hij zorgt ervoor dat hij deze aanvraag indient bij 
het Oranje Fonds.  
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2. Gratis bomen voor jouw groene initiatief 

Samen met je buren, vrienden of collega’s je omgeving vergroenen door bomen te 

planten in de straat, openbare tuinen of andere publieke plekken? Het kan met de 

nieuwe subsidieregeling van de Provincie Overijssel! Hier kunnen kleine plant-projecten 

volledig mee betaald worden. Enthousiaste bomenplanters kunnen hier tot 1 maart 

2023 nog gebruik van maken. Sta jij al klaar met schop en werkhandschoenen en kun je 

niet wachten om een aantal bomen een plekje te geven bij jou in de buurt? Lees dan 

gauw verder... https://www.natuurenmilieuoverijssel.nl/nieuws/nieuwe-subsidie-om-

samen-met-je-buurt-bomen-te-planten/ 
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