
 

 
 
 
Beste Steenbreker, 
 
Wie wint dit jaar de Steenbreektrofee? Op 20 september tijdens de Nationale Groendag in Den Haag wordt de winnaar bekendgemaakt.  
 
Alle deelnemende gemeenten aan Operatie Steenbreek kunnen meedingen naar deze prijs. De grootte van het project is niet doorslaggevend voor de 
prijs. We zijn op zoek naar innovatieve voorbeelden die laten zien waar Operatie Steenbreek voor staat, namelijk initiatieven die een antwoord bieden 
op:  
• Het stimuleren van de biodiversiteit; 
• Het ontstenen van de tuinen; 
• Een positieve bijdrage leveren aan klimaatverandering; 
• Tot slot moet het project / initiatief een stimulerende werking hebben op derden. 
 
De jury beoordeelt de inzendingen op bovenstaande onderwerpen alsmede op: 
• In hoeverre is er sprake van een integrale benadering: dus van een gelijkwaardige aandacht voor ecologie, klimaat, gezondheid en 

omgevingskwaliteit; 
• Participatie van de bewoners is het voornaamste instrument om draagvlak bij de mensen te bereiken; 
• In hoeverre is de groensector betrokken bij de acties; 
• Creativiteit van de mensen en de opgezette acties.  
 



Wat wint u met deze prijs?  

Allereerst ontvangt u de wisseltrofee van Operatie Steenbreek en krijgt u de nodige media-aandacht. Naast perscommunicatie verschijnt er in het 
magazine Vitale Groene Stad een uitgebreid artikel over het winnende project. 
 
Aanmoedigingsprijs 
Indien de jury van mening is dat een gemeente op de goede weg is, kan worden besloten om een aanmoedigingsprijs uit te reiken.  
 
Graag verzoeken wij u vóór maandag 6 augustus onderstaand formulier in te vullen en retour te sturen naar info@operatiesteenbreek.nl . Zijn deze 
niet van toepassing of niet bekend, dan kunt u dat aangeven (n.v.t. respectievelijk n.b.). 
 

Aanmeldformulier 
 
Contactgegevens aanmelder 

 
1. Naam:  
2. Gemeente: 
3. E-mail:  
4. Telefoonnummer:  

 
Over de actie 

 

1. Is het een gemeente, bewoners of gezamenlijk initiatief? 
2. Korte omschrijving van het project:  
3. Welke acties zijn er uitgevoerd?  
4. Welk resultaat heeft het opgeleverd?  
5. Wat is de schaalgrootte van het project? (specifieke tuin, straat, wijk, gemeente): Hoe reageerden de bewoners op het initiatief? Van welke 

communicatiemiddelen is er gebruik gemaakt?  
6. Zijn er draaiboeken van de acties? Zo ja, graag deze als bijlage meesturen 

 
Omschrijf in 2 zinnen waarom dit project deze prijs verdient?  
 
 



Gevraagde bijlage:  

 Beeldmateriaal van het desbetreffende project 

 Een kort filmpje van het project, graag aanleveren via youtube. Dit hoeft niet door een professioneel bureau gemaakt te worden, wel moet het 
duidelijk laten zien waar Operatie Steenbreek voor staat. Het filmpje van de winnaar wordt tijdens de Nationale Groendag getoond. 

 Draaiboeken 
 
De inzendingen plus beeldmateriaal, filmpje en draaiboeken van de acties kunnen gemaild worden naar info@operatiesteenbreek.nl. 
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