
Plan van aanpak Operatie Steenbreek 2021-2023  
Voor dit plan van aanpak is uitgegaan van een maximaal budget van € 50.000,- op basis van het 

amendement dat op 24 september 2020 door de gemeenteraad is aangenomen. De genoemde 

bedragen zijn inschattingen. Als acties duurder zijn dan vooraf ingeschat, komt / komen de 

laatstgenoemde actie/acties uit dit plan van aanpak te vervallen. 

 

Q4 2021   ‘tegel eruit, plantje erin’ 

Met de actie ‘tegel eruit, plantje erin’ worden bewoners op een ludieke manier gestimuleerd om hun 

tuinen groener te maken. Bewoners worden uitgenodigd om een tegel of klinker in te leveren op een 

aantal locaties en datums in de gemeente en krijgen daarvoor in ruil een leuke tuinplant.  

Inschatting kosten: € 5.000,- 

 

Q1/Q2 2022  geveltuintjesactie 

Met de geveltuintjesactie worden straten groener gemaakt, door het aanleggen van geveltuintjes in 

trottoirs bij inwoners die geen voortuin hebben. De gemeente legt de geveltuintjes aan en verstrekt 

planten aan de inwoners die deelnemen aan de actie. De inwoners planten de planten zelf in de 

geveltuintjes en nemen de tuintjes vervolgens in beheer. De grond blijft eigendom van de gemeente. 

Voor deze actie geldt op=op maar als er meer aanvragen binnenkomen dan kan een extra 

geveltuintjesactie worden georganiseerd in Q3/Q4 2022 waarbij de laatstgenoemde 

actie/acties uit dit plan van aanpak komt / komen te vervallen. 

Inschatting kosten: € 28.000,- 

 

Q3/Q4 2022  gratis tuinontwerp 

Met deze actie stimuleren we inwoners om hun tuin groener te maken doordat we 6 professionele 

tuinontwerpen met bijbehorende beplantingsplannen weggeven. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden 

en uit alle inzendingen wordt per woonkern één tuin gekozen.  

Inschatting kosten: € 7.000,- 

 

Q1/Q2 2023  inspiratieboek voor een groene tuin 

Met deze actie stimuleren we inwoners om hun tuin groener te maken door ze te laten zien dat het 

groener maken van hun tuin niet duur hoeft te zijn en niet veel tijd hoeft te kosten. In het digitale 

inspiratieboek staat een gevarieerd aanbod van eenvoudige, kleinschalige en goedkope oplossingen 

die ook voor mensen zonder ‘groene vingers’ te realiseren zijn. Voorafgaand aan het opstellen van het 

inspiratieboek vragen we inwoners via een online enquête welke onderwerpen en informatie ze graag 

in het boek opgenomen willen hebben. 

Inschatting kosten: € 5.000,- 

 

Q3/Q4 2023  filmpje van een tuin make-over 

Met deze actie stimuleren we inwoners om hun tuin groener te maken door ze te laten zien dat het 

groener maken van hun tuin niet duur hoeft te zijn en niet veel tijd hoeft te kosten. Er wordt een tuin 

make-over gefilmd op basis van eenvoudige, kleinschalige en goedkope oplossingen die ook voor 



mensen zonder ‘groene vingers’ te realiseren zijn. Inwoners kunnen zichzelf aanmelden en uit alle 

inzendingen wordt één tuin gekozen voor de make-over. 

Inschatting kosten: € 5.000,- 


