Suggesties van Groen Oost voor Actieplan Zelfbeheer Utrecht 2021

Het uitgangspunt van het actieplan onderschrijven we: zelfbeheerders leveren een belangrijke
bijdrage aan duurzaamheid en klimaatadaptatie. Verder is helder dat de gemeente bewoners wil
enthousiasmeren en ondersteunen om zelfbeheerder te worden én te blijven. Top!
Professionals versus amateurs
Een grote rol in het actieplan is weggelegd voor Wijkonderhoud en Service (W&S) in samenwerking
met andere gemeentelijke diensten. Dat lijkt logisch, gegeven dat zij dagelijks in de wijk onderhoud
plegen en veel kennis, gereedschap en ‘handjes’ hebben. Ze gaan planmatig en efficiënt te werk.
Het zijn professionals.

Bewoners gaan pas aan de slag als ze zin hebben, vaak zonder plan van aanpak, meer op gevoel, met
buurtgenoten die soms wel, soms niet komen opdagen. Het zijn amateurs in de ware betekenis:
liefhebbers, ze doen wat ze leuk, mooi of interessant vinden.
Professionals en amateurs, die begrijpen elkaar niet altijd …
Begrip voor zelfbeheer
Het is onze ervaring dat bewoners naast de ecologische uitdaging vooral hulp willen bij
subsidieaanvragen, opstellen van een plan van aanpak, keuze juiste gereedschappen, communicatie
met de buurt en zelforganisatie als groengroep. Niet alleen bij het opstarten, maar door de seizoenen
en jaren heen. Ze willen praten met iemand die goed begrijpt wat de dagelijkse uitdagingen van het
zelfbeheer zijn, niet alleen ecologisch/biologisch, maar ook organisatorisch en financieel. Iemand die
begrijpt hoe om te gaan met buurtgenoten (voor- en tegenstanders), hoe de motivatie vast te houden
bij tegenslag (droge zomers) en - heel praktisch - welk type onderhoud tot meer biodiversiteit leidt.
Groenconciërge
Wij pleiten daarom voor een groenconciërge als primair aanspreekpunt. Iemand die dagelijks in de
wijk met zelfbeheerders en groengroepen in de weer is. Die ecologische én mensenkennis heeft, de
weg weet binnen instanties (wijkbureau, W&S, subsidieloketten anders dan initiatievenfonds,
waterschap, handhaving, stadsecologen etc.). En ook weet hoe je een hazelaar snoeit.

Een groenconciërge weet het groene netwerk in de wijk te vergroten door nieuwe zelfbeheerders te
werven en te verbinden. Niet alleen bewoners, maar ook scholen (schoolpleinen), bedrijven en
winkels. Die de wijk enthousiast maakt voor geveltuintjes en ontkoppeling van hemelwaterafvoer en
groendaken. Een groene welzijnswerker, zichtbaar en aanspreekbaar, communicatief sterk,
verbindend en oplossingsgericht.
Uiteraard is de steun van de professionals van met name W&S en wijkbureau onontbeerlijk. Maar wil
je zelfbeheer in de wijk de komende jaren écht een impuls geven, dan is meer nodig dan een - verder
goed functionerende - ambtelijke projectorganisatie.
Eén welgemeend advies: verwijs een enthousiaste aspirant-zelfbeheerder in een campagne niet naar
het algemene nummer 14-030. Liever een ‘bel Nick van de gemeente’, maar dan een groene variant :)
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