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Vouchers groene
buurtinitiatieven

Unanieme steun van de raad

LEUSDEN De provincie Utrecht vindt
het belangrijk dat inwoners meer
betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan.

‘Continuïteit
gewaarborgd’
LEUSDEN De gemeenteraad heeft op
31 januari jl. unaniem besloten om
het prestatiecontract met De Groene
Belevenis ook na 2020 voort te zetten. Daarmee is voor De Groene Belevenis duidelijkheid gekomen voor
dit jaar en komende jaren. ,,Gelukkig is er zekerheid dat de Leusdense
kinderen natuureducatie kunnen
blijven ontvangen en volwassenen
steun krijgen bij het uitvoeren van
duurzame activiteiten”, aldus penningmeester Willem van Dalen.

Daarbij zijn werving, coördinatie en
inzet van vrijwilligers onontbeerlijk
voor een succesvolle uitbouw van de
activiteiten. Van Dalen: ,,Met deze
afspraken blijft de basis onder onze
organisatie behouden. Bovendien
wordt de helft van de, bij de verzelfstandiging aangegane, lening kwijtgescholden. Wij danken de fracties
en de wethouder voor hun steun. Zo
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LOKALE INITIATIEVEN Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren is de voucher ‘Regeling Beleef
en Bewoner’ ontwikkeld. Bewoners
en vrijwilligersgroepen kunnen een
voucher aanvragen van 500 of 1000
euro voor een groen initiatief in de
eigen omgeving. Een fysiek project in de provincie Utrecht waarin
nieuw groen wordt gerealiseerd,
denk aan bloemenweiden, nestkasten, buurttuin of groen schoolplein.
Zo kunnen bewoners een bijdrage
leveren aan de vergroening van hun
eigen dorp of wijk.

pp Een van de vele activiteiten bij De Groene Belevenis: spelen in de modderkeuken van de Struintuin.

kan De Groene Belevenis blijvend
een rol spelen in het verduurzamen
van de Leusdense samenleving.”
,,De afspraken met de gemeente nemen
niet weg dat we, net als afgelopen
jaren, fondsen en aanvullende inkomsten zullen moeten verwerven
om alle activiteiten van De Groene
Belevenis te kunnen blijven uitAANVULLENDE FONDSEN

sponsoring en vrijwilligers worden
momenteel moestuinbedden aangelegd op het terrein van De Groene
Belevenis. Vanaf 1 april kunnen basisschoolkinderen hier elke week
hun tuintje verzorgen, met de
schoolklas of BSO-groep.
ZAAIEN, SCHOFFELEN, OOGSTEN In
de moestuin leren ze van alles over
groenten en fruit, herkomst, bestuiving en de smaak van zelf geteeld voedsel. Uiteraard nemen ze
de oogst zelf mee naar huis. Om dit
te begeleiden zijn wij op zoek naar
vrijwilligers die van april tot de
zomervakantie een vaste ochtend
of middag per week willen helpen.
Wij zoeken mensen die ervaring
hebben met moestuinieren en het
leuk vinden kinderen hierin te begeleiden. Wij stellen een teeltplan

LOKALE SPONSORING Het grondverzet voor de moestuin is uitgevoerd
door van Schoonhoven Infra Leusden en het hout wordt geschonken
door Houthandel Bunnik aan de
Heijligenbergerweg.
Serviceclub
Kiwanis sponsort de aanschaf van
planten en gereedschap, en leden
van de Ronde Tafel timmeren binnenkort de moestuinbedden in elkaar. De Groene Belevenis is al deze
mensen enorm dankbaar.
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FEBRUARI

OVERAL TE VINDEN Na dertig jaar zijn

pp Korstmossen zijn bijzonder.

CURSUSINFO Arie van den Bremer

geeft theorie op woensdagavond 27
februari en aansluitend een excursie op zaterdagochtend 2 maart in de
Schammer. Aanmelden is verplicht:
cnme@amersfoort.nl. Kosten: 15
euro (KNNV- en IVN-leden Amersfoort 10 euro). Zie ook de agenda.

Plant een buurtboom
LEUSDEN Ter gelegenheid van de Nationale Boomplantdag 2019 kan iedereen een plek in Leusden voor
een nieuwe boom aanmelden. Gemeente Leusden, De Groene Belevenis en Sight Landscaping beoordelen de beste locaties. Tijdens de
Nationale Boomfeestdag op 13
maart wordt daadwerkelijk op
meerdere locaties in Leusden een
boom geplant.
KIES EEN BOOMLOCATIE Inwoners,
scholen/MFC’s, verenigingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties kennen hun eigen omgeving
het best. Zij weten bijvoorbeeld
waar een braakliggend perceeltje,
een ‘grijs’ (school)plein of een vlak
groen hoekje ligt dat kan worden

ADVIESHULP Meer informatie over
de voucherregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op
https://www.groenaandebuurt.nl/
vouchers-beleef-en-bewonder/
De Groene Belevenis geeft graag
advies en ondersteuning om het initiatief te realiseren.

Een greep uit de Groene Agenda.
Zie voor agendadetails, kosten en
aanmelding: www.degroenbelevenis.nl.

mos een onbekend natuurverschijnsel. Dat komt omdat ze erg
klein en vaak onopvallend zijn.
Maar zeker als je ze door een vergrootglas bekijkt gaat er een wereld
open van vormen en kleuren.
ze weer helemaal terug. Ze groeien
op bomen, muren, dakpannen en
stoepen en vallen op door hun grijze, gele, groene en zelfs bijna rode
en blauw kleuren. Korstmossen zijn
een samenwerkingsvorm tussen
schimmel en alge. Bij schimmels
denk je aan paddenstoelen. Dat
korstmossen ook schimmels bevatten is te zien aan de kleine paddenstoeltjes die er soms op zitten.

AANVRAAG VOUCHER Bij de aanvraag dient een ‘bewijs’ van draagvlak in de buurt te worden bijgevoegd, bijvoorbeeld minimaal vijf
handtekeningen van buurtbewoners, of een andere onderbouwing
ter ondersteuning van het project.
De regeling sluit uiterlijk op 29 april
waarbij geldt: op = op. Ingediende aanvragen worden beoordeeld
door Groen aan de Buurt. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager het
voucherbedrag op het aangegeven
rekeningnummer.

GROENE AGENDA

LEUSDEN Voor veel mensen is korst-

op en zorgen voor de benodigde materialen. Vrijwilligers zetten spullen
klaar, ontvangen de groep, laten de
activiteit gestructureerd verlopen
en ruimen de materialen op. Met elkaar organiseren we een feestelijke
afsluiting van het moestuinseizoen.
Informatie over moestuinvrijwilligers op www.degroenebelevenis.nl
bij het tabblad Vrijwilligers.

pp Vorig jaar werd er door de kinderen flink geoogst in de moestuin.

BESTUURSWISSELING Recent nam
bestuursvoorzitter Jan van der Horst
na 4 jaar afscheid. Hij gaf de voorzittershamer door aan Harry Settels.
Ook Henk Lonink nam afscheid en
Ger de Hart trad toe tot het bestuur.
Het huidige bestuur van drie (onbezoldigde) leden verwelkomt graag
nieuwe bestuursleden. Vacatures
op www.degroenebelevenis.nl/Vrijwilligers.

Cursus Korstmossen

Gevraagd: vrijwilligers
Moestuinbegeleiding
LEUSDEN Met behulp van giften,

voeren. Het blijft een uitdaging om
op maatschappelijke thema’s voldoende inkomsten te genereren. We
kunnen dit bewijzen door een groeiend aantal projecten, opdrachten
en ondersteuning van derden. Ook
voor komende jaren zien wij kansen en vol enthousiasme blijven wij
onze kennis en vaardigheden inzetten en zo ook volwassenen verleiden
tot duurzamer gedrag.”
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GROEI EN PROFESSIONALITEIT Met
dit besluit schaart de raad zich achter de afspraken die wethouder Van
Beurden met het bestuur van De
Groene Belevenis heeft gemaakt.
De grondslag wordt gevormd door
een vast basispakket met bijbehorend subsidiebedrag. Centraal staat
een professionele uitvoering van de
kerntaken Natuur- en duurzaamheidseducatie voor de Leusdense
scholen, instandhouding van de
Struintuin en ondersteuning van
duurzame initiatieven uit de samenleving.
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Excursie: Natuur in rust op
Rusthof?
17-02 / 14.00 - 16.00 uur
info:
natuurexcursies@ivnamersfoort.nl

Meewerkochtend De Boom
Za. 23-02 / 9.00 - 12.00 uur

Info: ivnknotploegamersfoort@
gmail.com

Natuuracademie: Cursus
Korstmossen

opgesierd met een mooie boom.

Wo. 27-2 19.30 - 21.30 u plus

VOORWAARDEN Checken of de uitgekozen plek voor een boom voldoet
aan de gestelde voorwaarden kan
op www.onzebuitenruimte.nl. Gevraagd wordt onder meer om met
eventuele omwonenden van de gekozen plek af te stemmen dat zij ook
graag een boom op die locatie zien.
De aanvraag dient vóór 22 februari te worden gemaild naar bomen@
leusden.nl. Per inwoner, school
of organisatie kan één boom/plek
worden aangemeld. De gemeente
Leusden en Sight Landscaping bepalen aan de hand van de criteria of
de boom daadwerkelijk geplant zal
worden. Zo wordt Leusden op 13
maart wéér een stuk groener.

Za. 02-03 10.00 - 12.00 u
De Groene Belevenis en De
Schammer, zie artikel en website

NL Doet: aanleg moestuinen
Vr. 15-03/ Za. 16-03
11.00 - 16.00 u
De Groene Belevenis, www.nldoet.nl (zoek op 3833 GM).
Meer info: info@degroenebelevenis.nl / www.nldoet.nl

