
 

 

Kennisnetwerk  
Verbinding en kennisuitwisseling  
 
Met het kennisnetwerk Groen aan de Buurt bieden we lokale overheden en 
bewoners van de provincie Utrecht een informatiepunt en platform voor het 
opzetten,  uitvoeren en faciliteren van groene bewonersinitiatieven. Het doel: 
verbinden van bewoners, gemeenten, waterschappen, provincie en fondsen, 
versnellen door praktische tools beschikbaar te stellen en vernieuwen door 

creatieve voorbeelden te laten zien. 
 
 
Website boordevol informatie 

Een belangrijk onderdeel van het kennisnetwerk is onze website 
www.groenaandebuurt.nl. Via de website kunnen mensen terecht bij het Groen 
aan de Buurtteam met vragen en worden waar mogelijk geholpen en anders 
doorverwezen. Er zijn hulpmiddelen, praktische tools en voorbeelden om zowel 
bewoners als lokale overheden van informatie te voorzien. Actuele 
nieuwsberichten en groene activiteiten staan op de website, waardoor bezoekers 
geïnformeerd en gestimuleerd worden om actief bezig te zijn met groen. 
Bezoekers kunnen zich aanmelden voor een nieuwsflits met daarin een overzicht 
van nieuwtjes, bijeenkomsten en groene activiteiten in de provincie Utrecht.  
 
Op de website staan ook de mogelijke subsidiekanalen voor groene 
buurtinitiatieven, waaronder de Voucherregeling Beleef en Bewonder! Deze 
regeling wordt door Groen aan de Buurt uitgevoerd. Zo worden aanvragen via de 
website ingediend en worden de gerealiseerde projecten ook op de website 
weergegeven. Dit zorgt weer voor een groter (kennis)netwerk.  
 
 

 

Themabijeenkomsten voor lokale overheden 

Groen aan de Buurt organiseert themabijeenkomsten voor lokale overheden. 
Tijdens deze bijeenkomsten delen provincie, gemeenten, waterschappen en 
maatschappelijke organisaties de wijze waarop zij initiatieven meer ruimte kunnen 
bieden, knelpunten ervaren en kansen zien. Het netwerk bepaalt samen de 
thema’s. Informatie over bijeenkomsten worden op de website weergegeven.  

 
Totale kosten € 30.000 per jaar 

• Website up-to-date houden 

• Ontwikkelen nieuwe factsheets voor op de website 

• Themabijeenkomsten voor lokale overheden 

• Nieuwsflitsen 

• Beantwoorden vragen en geven advies 
 

 
 

  
“Bij de thema-
bijeenkomsten 

kwamen interessante 
onderwerpen aan bod. 

Het uitwisselen van 
ervaringen met 

collega’s van andere 
overheden en de 

koppeling met andere 
beleidsterreinen is 

waardevol. Mijn 
collega van het sociaal 
domein is ook een keer 

meegekomen.” 
- 

(beleidsmedewerker 
gemeente) 

 

http://www.groenaandebuurt.nl/

