




coalitieakkoord "Rheden geeft energie", te verwe
zenlijken. Door in gesprek te gaan met bewoners 
laten we hun zoal zien wat de mogelijkheden 
van een groene tuin zijn.' Budel: 'Naast dat het er 
veel mooier uitziet dan enkel tegels is het natuur
lijk ook juist goed voor de natuur.' De wethouder 
benadrukt dat de realisatie van een duurzame 
samenleving niet alleen een taak van de inwo
ners is. Ook de gemeente heeft een belangrijke 
opdracht in deze. 'In het coalitieakkoord staat 
bijvoorbeeld dat de gemeente 20 procent min
der verharding wil in de openbare ruimte. Bij 
het onderhoud en de herinrichting van de open
bare ruimte wordt daar dan ook uitvoering aan 
gegeven.' 

Goed voorbeeld 

Hoe Rheden daar vorm aangeeft, verduidelijkt 
Dirk de Rooij, beleidsmedewerker: 'Het kli
maatprobleem houdt niet bij de voordeur op. 
Het is een uitdaging waar we met z'n allen voor 
staan. De gemeente geeft het juiste voorbeeld in 
de openbare ruimte en stimuleert inwoners om 
ook hun tuin natuurvriendelijk in te richten. 
Dus minder steen en meer groen. In een straat 
in Rheden en in Dieren hebben we onlangs een 
pilot gedraaid in het kader van Operatie Steen
breek.' De reden om voor de Wurfbainlaan in 
Rheden te kiezen had ermee te maken dat de 
inwoners zich bij de gemeente hadden gemeld, 
omdat ze als eerste na een hoosbui last hadden 
van een ondergelopen straat. Deze straat ligt 
namelijk op een van de laagste punten van het 
dorp. 

De Rooij: 'Het voorstel van deze bewoners was 
om in deze stenige omgeving, waar ook een par
keerplaats ligt, meer groen aan te leggen in de 
openbare ruimte om daarmee het overtollige 
water te kunnen opvangen. Voor ons een goed 
moment om met deze bewoners in gesprek te 
gaan om ook de versteende tuinen onder de 
aandacht te brengen. Na een informatieavond 
bleek dat er voldoende belangstelling voor was 
om er wat aan te doen. We hebben de geïnteres
seerde bewoners gefaciliteerd door hen goede 
tuingrond en planten ter beschikking te stellen 
en een grote, lege container voor de verwijderde 
stenen. Het werk werd gedaan door de bewo
ners. Een aantal versteende tuinen is inmiddels 
groen en voorzien van lei- en dakbomen met 
onderbeplanting.' 

De volgende stap die de gemeente nu neemt, is 
om in deze straat tussen het trottoir en de par
keerplaats groen te realiseren. Budel vult aan: 
'Waar we als gemeente voorheen voorlichting 
gaven, zie je dat we inwoners nu proberen te 
betrekken bij onze opgaven. De ervaringen die 
zij weer opdoen worden gedeeld met andere 
buurtbewoners en dat is voor ons belangrijk. 
Voor een boodschap van een buurtbewoner 
zijn mensen immers gevoeliger dan wanneer 
de gemeente iets aanmoedigt. Zo'n Steenbreek
actie in bijvoorbeeld de Wurfbainlaan alsmede 
de buurttuin zijn daar goede voorbeelden van. 

Meer informatie: www.buurttuinzwarteweg.nl « 
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