Een groener Grou: doe mee met de Vergroen-je-straat-wedstrijd!

Dromen jij en je buren van een groene straat? Met uitzicht op groen. Waar kinderen in het
groen buitenspelen, een groene plek waar je met jouw buren een kop koffie drinkt, groente
teelt in de gezamenlijke moestuin of fruit plukt van de appelboom in de straat? Zet jullie
goede idee dan op papier en stuur je plan voor 1 mei naar info@grou2030.nl.
Grou2030 organiseert in samenwerking met de gemeente Leeuwarden een Vergroen-jestraat-wedstrijd! In een groene omgeving is het prettiger en veiliger wonen voor mens en
dier. Daarnaast help je met jouw groene ontwerp ook mee aan een betere waterberging van
regenwater in de bodem of schaduwplaatsen waar het in de zomer goed toeven is.
Het groenste en creatiefste ontwerp wint
Misschien is er in de straat alleen plek voor een paar bloemborders of een kruidentuin. Of
heb je een groots idee om een groenstrook te maken of die niet gebruikte parkeerplaats om
te toveren in een groene oase? Het maakt niet uit hoe groot of klein jouw idee is. Het
groenste en creatiefste ontwerp wint. De beoordeling van de aanvragen laten we over aan
een deskundige jury. Het winnende ontwerp wordt uitgevoerd door de gemeente en de
bewoners van de straat. De gemeente betaalt de kosten voor de aanleg.

Zo doe je mee:
•
•

•
•

Bedenk zelf of brainstorm met je buren over ideeën voor het vergroenen van de
openbare ruimte in jullie straat.
Maak een ontwerp, zodat de jury een goed beeld heeft van het idee. Daarbij helpen:
o Foto’s van de huidige situatie
o Een idee van welke planten en bomen die jullie willen gebruiken
o Wat je van de gemeente nodig hebt
o Of en hoe de bewoners van de straat het groen gaan onderhouden.
Betrek je buren bij het idee. Vraag ze bijvoorbeeld om tips en of ze het ontwerp ook
steunen. Bijvoorbeeld door handtekeningen te verzamelen.
Stuur voor 1 mei jouw creatieve ontwerp naar Grou2030. Dit kun je mailen naar
info@grou2030.nl t.a.v. vergroen-je-straat-wedstrijd. Heb je geen email of wil je jouw
idee op een andere manier presenteren? Vraag bij Grou2030 dan even om het
afleveradres.

•

‡

Het ontwerp is voor de openbare ruimte in de straat, maar je kunt bonuspunten
krijgen als jouw ontwerp ook bijdraagt aan:
o het verbeteren van de biodiversiteit en er inheemse planten in staan
o de opvang en het vasthouden van regenwater in de grond
o natuurlijke schaduwplaatsen door groen, zoals bomen en struiken
o het groen maken of houden van de voortuinen van de bewoners
• Niet iedere plek is geschikt voor een boom. Heb je een technische vraag of willen
jullie bomen in het ontwerp? Neem contact op met Thomas Attema via
telefoonnummer 14058 of mail naar thomas.attema@leeuwarden.nl. Hij bespreekt
dan samen met jullie wat er mogelijk is qua ruimte.
Sommige straten kunnen niet meedoen met de wedstrijd, omdat de gemeente daar op
korte termijn werkzaamheden in de openbare ruimte gaat uitvoeren. Zie hieronder.

Wat is verder handig om te weten?
De gemeente probeert het winnende ontwerp zo goed mogelijk uit te voeren volgens het
idee, maar zij moet zich ook aan vastgestelde regels houden over het gebruik van de
openbare ruimte. Daarom wordt ieder idee getoetst op technische haalbaarheid. Verder zijn
deze punten handig om te weten:
•
•
•

Alleen inwoners van Grou kunnen meedoen met de wedstrijd.
Het ontwerp is bedoeld voor het vergroenen van de openbare ruimte van straten in
Grou.
Wil je parkeerplaatsen weghalen en vergroenen? Bedenk dan of de straat zonder
deze parkeerplaatsen kan en niet tot parkeeroverlast gaat leiden in andere straten.

Plan ingediend en hoe nu verder?
Je kunt tot 1 mei jouw of jullie idee inleveren bij Grou2030. Na 1 mei verzamelen we alle
ontwerpen. Ieder ontwerp wordt beoordeeld op technische punten. Projecten die
uitgevoerd kunnen worden gaan naar de jury voor de creatieve beoordeling. In juli maken
we winnaar bekend en wordt het winnende idee met de bewoners en de gemeente verder
uitgewerkt en uitgevoerd.

Uitgesloten straten:
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡

Minne Finne / Hellingshaven
Volmaweg
Gedempte Haven
Friesma Strjitte
Noordelijk stuk P.J. Troelstra weg
Nij Djip Strjitte
Stationsweg
Hoek Wilhelminastraat / Kanaalstraat

