
Zwolle

Bewonersinitiatief 
Van Basilicum tot buitengeluk

Hans plaatste zijn 
idee op MijnWijk. Dat 
is de website voor 
bewonersinitiatieven van 
de gemeente Zwolle. 
Zo kreeg hij contact 
met wijkregisseur Marjolein Geurtsen. 
Zij checkt van wie de grond is en welke 
bestemming de grond heeft.

Hoe pak je een 
bewonersinitiatief aan? In 
zeven stappen krijg je uitleg. 
Scan de QRcode voor het 
Stappenplan MijnWijk.

Bewoners kiezen vaak Nldoet of 
Burendag om het plan uit te voeren. 
Maar het kan elke dag Burendag zijn. 
Op MijnWijk staan veel voorbeelden 
van plannen die het hele jaar door 
bedacht en uitgevoerd worden. 

Een groenadviseur van de gemeente 
adviseerde de bewoners over geschikte 
planten en bloemen en het onderhoud er 
van. ROVA verwijderde de 
tegels en vulde de vakken 
met plantgrond. 

Bewoners met een goed idee om de buurt 
groener, veiliger, speelser, biodiverser, socialer 
te maken, kunnen dat op 
MijnWijk plaatsen, de website 
voor bewonersinitiatieven. Zo 
krijgen zij automatisch contact 
met de wijkregisseur en kunnen 
zij de buurt informeren. 

Hans legde contact met de buren. Wat 
vinden zij van zijn plan en willen ze ook 
meewerken?

Contact met de gemeente 

MijnWijk

‘Ik miste bloeiende planten. Het was grauw en grijs en een van de gesneuvelde 
bomen was nooit vervangen. Ik had wel ideeën.’ Hans Beusen

‘Ik kreeg gelijk positieve reacties, 
maar ook kritische opmerkingen. 
Zoals dat het fietspad bereikbaar 
moet blijven vanaf de woning. Ik 
kreeg ook goede suggesties en zo 
ontstond het plan. We hebben nu 
een groengroep waarmee we de 
plantvakken hebben gevuld. Samen 
doen we ook het onderhoud.’ 
Hans Beusen

‘Hans vroeg of een op- en afrit van de 
stoep naar het fietspad richting het 
grasveld gemaakt kon worden voor een 
bewoner in een rolstoel. Zo krijgt een 
initiatief nóg meer waarde. Straks kan 
zij nog makkelijker met haar hond naar 
het grasveld rijden.’ Marjolein Geurtsen

Aan de slag

NLdoet 10 en 11 maart 2023 

Burendag 23 september 2023

‘Marjolein Geurtsen, wijkregisseur 
reageerde gelijk enthousiast.’ 
Hans Beusen

‘De plantdag was reuze gezellig. Met koek 
en zopie. We hebben twee plantvakken 
gevuld.’ Hans Beusen

‘Ruim twintig meter meer buitengeluk.’ 
Marjolein Geurtsen

Hans zag dat er tussen de bomen 
voldoende ruimte was voor 
plantvakken. De bewoners maakten 
een plan. Marjolein kwam kijken en 
om de plannen met de bewoners te 
bespreken.

Voorbeeld ontwerpplan

Plan

‘De gemeente is blij met dit 
soort initiatieven. Meer en veel 
verschillende soorten groen 
draagt bij aan een betere 
biodiversiteit. Daarmee trek je 
meer vogels, bijen, vlinders en 
andere insecten aan. Een groene 
omgeving is ook goed voor je 
gezondheid door een betere 
luchtkwaliteit. Daarnaast word 
je er natuurlijk blijer van dan van 
grijze tegels. Ik was dan ook gelijk 
enthousiast over het idee van 
Hans. Hoe meer groen, hoe beter.’ 
Wijkregisseur 
Marjolein Geurtsen

Bewoners die op 
gemeentegrond tuinieren 
adopteren de grond. De 
grond blijft van de gemeente. 
De bewoners doen het 
onderhoud. Afspraken 
daarover staan in een adoptieovereenkomst.

Van de gemeente kregen de bewoners 
geld voor de aanschaf van planten. Als 
dat niet genoeg is kunnen de bewoners 
geld aanvragen bij fondsen zoals bij 
het Oranjefonds. Groene Loper Zwolle 
heeft regelmatig acties voor gratis 
bollenpakketten. Het Waterschap en de 
Provincie geven subsidie als er in het plan 
aandacht is voor de klimaatgevolgen, zoals 
wateroverlast en hittestress.

‘Dat klinkt ingewikkeld, maar 
dat valt reuze mee. We willen 
bijvoorbeeld dat meerdere bewoners 
verantwoordelijk zijn zodat het stuk 
grond niet verloedert als iemand 
verhuist of geen interesse meer 
heeft. Maar er staan ook afspraken 
in over de wijze van onderhoud, wat 
mag wel en wat niet en afspraken 
over de inrichting van het stuk 
grond. Zo weten zowel bewoners als 
de gemeente wat er is afgesproken.’ 
Marjolein Geurtsen

‘Maar we kregen ook stekjes 
en planten uit onze familie- en 
kennissenkring. En de gemeente 
heeft nog een boom geplant ter 
vervanging van een boom die een 
paar jaar geleden is gesneuveld.’ 
Hans Beusen

Groen is gezond

Met twee plantenvakken van 20 meter is het Basilicum pad groener en kleurrijker 
geworden. Initiatiefnemer is bewoner Hans Beusen. Hij kreeg hulp van buren, de 
gemeente en ROVA.

Stappenplan MijnWijk

Draagvlak

Hulp en advies

Adoptie

Geld


