
Raadsinformatiebijeenkomst 
Netwerken voor groen 
Dinsdag 21 maart 19:30 – 21:00 

 

Utrecht heeft grote ambities als het gaat om groen en klimaatadaptatie in de stad. Groen maakt de 

stad mooier en leefbaarder, is goed voor de biodiversiteit en is nodig om in te spelen op de gevolgen 

van klimaatverandering. Zowel het college, als de raad, als bewoners en diverse maatschappelijke 

initiatieven zetten zich hiervoor in. Het is mooi dat er breed draagvlak is, en goed om te zien dat veel 

bewoners en organisaties zich inzetten voor groen en groenbeheer. Voor de uitvoering van de visie 

Klimaatadaptatie en versterking van biodiversiteit in de stad, heeft de gemeente organisaties en 

mensen uit de stad nodig.  

 

Met deze RIB willen we graag zicht krijgen op welke initiatieven en organisaties er zijn, wat ze doen en 

wat de samenhang is. In deze RIB gaan we met maatschappelijke organisaties, zelfbeheerders en 

gemeente in gesprek over onderstaande vragen. 

 

- 19:30 – 19:45 opening en voorstellen 

- 19:45 – 20:05 We vragen de gemeente om in een presentatie in te gaan op onderstaande 

vragen (15 min) en aansluitend vragen van raadsleden. (totaal 20 min)  

- 20:05 – 20:15 pitches van aanwezige organisaties 1 minuut 

- 20:15  – 20:55 gesprek tussen organisaties, raadsleden en gemeente  

- 20:55 – 21:00 Afronding en conclusie welk vervolg geven we hier aan? 

 

Toelichting op de verschillende programmaonderdelen (niet voor publicatie): 

- Opening en voorstellen: mn bedoelt om te zien en horen welke organisaties aanwezig zijn. 

We vragen de organisaties om iets mee te nemen waar ze trots op zijn en zich adhv dat voorwerp 

voor te stellen (in drie zinnen, verzoek aan voorzitter hier scherp op te zijn) 

-  Gemeente krijgt 15 min voor toelichting, dit is ter vervanging van TB, daarom wat ruimte 

ingebouwd 

-  Pitches van 1 minuut door de organisaties. Verzoek aan voorzitter om hier strak op te zijn na 

1 minuut afbreken. NB: tot nu toe heb ik van vier organisaties een bevestiging. Als het daar bij blijft, 

kunnen zij ook prima 2 min krijgen.  

Vraag aan organisaties om vooraf op papier de reactie op de vragen in te dienen, ook organisaties die 

niet live aanwezig kunnen zijn, kunnen zo hun input leveren (bij voorkeur uiterlijk vrijdag 17 maart, 

zodat raadsleden in het weekend kunnen lezen) 

We vragen raadsleden: alle input vooraf te lezen en vooraf te bedenken welke vragen je hebt aan 

welke organisatie, zodat we tijdens de RIB een slag dieper kunnen gaan.  

 

 

Introductie 

- Wat doen de verschillende organisaties?  

- Welke (extra) inzet wordt gepleegd in groenarme wijken en in wijken waar zelfbeheer (nog) 

niet van de grond komt? 

- Wat kan het beste door de gemeente gedaan worden en wat door zelfbeheerders en welke rol 

kunnen verschillende maatschappelijke organisaties hierin spelen?  

 

Samenhang en samenwerking 

- Hoe worden bewoners betrokken en hoe werken de organisaties met elkaar samen en hoe 

met de gemeente?  



- Wat is er volgens de verschillende partijen (gemeente, maatschappelijke organisaties, 

zelfbeheerders) nodig om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en netwerk 

om groen en biodiversiteit in Utrecht te versterken en werk te maken van klimaatadaptatie en 

een leefbare groene stad?  

- Wat heb je hiervoor nodig en van wie? 

 

Loketten 

- Vanuit verschillende beleidsterreinen van de gemeente is sprake van een loket voor actieve 

bewoners. Welke loketten zijn er en welke zijn in oprichting?  

- Hoe verhouden de loketten zich tot elkaar?  

- Wat is de relatie met de groen conciërges?  

- Welke rol vervullen maatschappelijke organisaties in deze loketten? Wie kan welke rol 

vervullen in deze loketten en wat is hiervoor nodig? Biedt het initiatievenfonds uitkomst?  

- Zien de initiatiefnemers verbetering in de laagdrempeligheid en contacten met de gemeente, 

via vaste contactpersonen, wijkbureau en de diverse loketten?  

- En merken initiatiefnemers effect van motie 2019/ 438 worden er buurtbijeenkomsten 

georganiseerd en hoe werkt dit? 

 

 

Organisaties die we uitnodigen: 

- Gemeente (RH) aanwezig 

- UtrechtNatuurlijk (RH) aanwezig 

- Milieucentrum Utrecht (RH) aanwezig 

- Buurtnatuur030 (RH) aanwezig 

- Natuur- en Milieufederatie Utrecht (RH) nog geen reactie 

- Stichting Vergroening Singel030 (RH) aanwezig 

- Groen oost (RH) komt niet 

- Groenmoetjedoen (RH) ws niet aanwezig 

- Groen West (NS) wordt uitgenodigd 

 


