Doet uw gemeente mee?
Stichting Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en
provincies iedereen in Nederland enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen.
Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde
leefomgeving voor zowel mens als dier!
Deelnemende gemeenten worden ondersteund met een activiteitenpakket om zo de
negatieve gevolgen van de verstening om te zetten in de positieve effecten van
vergroening. Gemeenten bepalen zelf hun aanpak: samen met inwoners, organisaties en
bedrijven. Zodra verbindingen worden gelegd gaan activiteiten meer effect opleveren.
Laten we als gemeenten in dialoog met burgers en bedrijven zorgen voor het stimuleren
van meer groen in de privé-omgeving en alle kansen en mogelijkheden benutten voor het
vergroenen van de openbare ruimte. De negatieve gevolgen van verstening worden onder
de aandacht gebracht en deze worden afgezet tegen de positieve effecten van groen. Denk
hierbij aan de bescherming van biodiversiteit en klimaatadaptatie. Meer groen betekent
voor zowel inwoners als gemeente het verminderen van de risico’s van wateroverlast en
opwarming van het stedelijk gebied.
Samen voor meer groen in de buurt!

1. Activiteiten voor gemeenten
Met de volgende activiteiten kunt u in dialoog met burgers en bedrijven meer groen in de
privé-omgeving stimuleren en alle kansen en mogelijkheden benutten voor het vergroenen
van de openbare ruimte. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een
klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving voor zowel mens als dier.
1. Begeleiding / informatie overdracht
U krijgt 5 uur per jaar begeleiding van onze consulent voor het opstarten en
meedenken over Steenbreek binnen uw gemeente.
2. Digitaal
• Wekelijkse update landelijke website met allerlei nieuws over acties en dergelijke.
Via de social wall op de homepage staan regionale acties in de schijnwerpers
(#steenbreek). Om de website te voorzien van actueel nieuws vragen wij
deelnemende gemeenten om hun acties, persberichten etc. altijd te sturen naar
info@steenbreek.nl.
• Intranet is alleen toegankelijk voor aangesloten gemeenten met daarop relevante
kennis en informatie over activiteiten die in Nederland plaatsvinden en waar
inspiratie voor acties vandaan gehaald kan worden: netwerkpartners, activiteiten,
folders, onderzoek, applicaties, beeldbank, etc.
• Maandelijkse nieuwsbrief (intern) voor alle aangesloten gemeenten en partners. Om
deze nieuwsbrief te vullen vragen wij deelnemende gemeenten om hun acties,
persberichten etc. altijd te sturen naar info@steenbreek.nl.
• Maandelijkse nieuwsbrief (extern) aan breed publiek, meer opiniestukken en input
vanuit Vakblad Groen.
3. Social media (#steenbreek)
• LinkedIn
• Twitter
4.
•
•
•

Nieuwsverspreiding
Perscommunicatie
Concept persbericht bij deelname en verlenging van gemeenten
Reguliere aandacht aan Steenbreek via maandelijkse uitgave van vakblad Groen

5. Special Steenbreek
Op jaarbasis staat het vakblad Groen twee keer in het teken van Steenbreek
gerelateerde onderwerpen. Heeft u hiervoor een relevant item, dan kunt u dat
melden via info@steenbreek.nl.
6. Logo/Beeldmerk
Stichting Steenbreek, Operatie Steenbreek en Steenbreek zijn geregistreerde
merken. Deelnemende gemeenten mogen echter vrij gebruik maken van de naam en

7. het logo van Steenbreek en krijgen tevens een eigen variant in verschillende
bestandsformaten.
8. Info ten behoeve acties
• Algemene publieksfolder van Stichting Steenbreek
• Voorbeelden van lokaal gemaakte folders zijn te vinden in de digitale catalogus op
intranet.
9.
•
•
•
•
•

Bijeenkomsten
Twee keer per jaar wordt een landelijke Inspiratiedag georganiseerd
Regiobijeenkomsten
Nationale Groendag met uitreiking Steenbreek Trofee
Excursies
Kennisbijeenkomsten i.s.m. vakblad Groen. Deelnemers Steenbreek krijgen korting

10. Korting
• Korting van € 50 op entreeprijs Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR)
• Korting abonnement vakblad Groen. U betaalt dan € 99 per jaar.
11. Partners
Meeliften met allerlei activiteiten die onze partners organiseren:
• Van Hall Larenstein
• Rijksuniversiteit Groningen
• Maastricht University
• Universiteit Wageningen
• Klimaatverbond Nederland
• Groei & Bloei
• Vogelbescherming
• Stadswerk
• Staatsbosbeheer
• ANWB
• KNNV
• IVN
• Nederlandse Tuinenstichting
• Boomfeestdag
• Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit
• De Levende Tuin
12. Landelijke ambassadeurs Stichting Steenbreek
• Margot Ribberink (meteoroloog)
• Isabelle Diks (tweede kamerlid Groen Links)
13. Overig
• Iedere gemeente krijgt bij aanvang een roll up banner toegestuurd.
• Standaard PowerPoint presentatie kan worden opgevraagd bij het secretariaat.
• Ieder jaar wordt een gratis fotopakket met 30 foto’s ter beschikking gesteld. Het
pakket is breed samengesteld aan de hand van actuele Steenbreek-onderwerpen.

•
•

Eigen website zoals Groningen / Leeuwarden kan worden aangeschaft voor € 450
exclusief BTW. Hostingskosten € 60 per jaar exclusief BTW.
Voor vragen staat de consulent of het secretariaat altijd klaar!

2. Bijdrage
De bijdrage voor deelname bedraagt:
•
•

€ 2.500 per jaar (gemeenten met minder dan 100.000 inwoners);
€ 5.000 per jaar (gemeenten met meer dan 100.000 inwoners)

waarbij de gemeente zich voor minimaal twee jaar verbindt aan Stichting Steenbreek.
Het is dus de bedoeling dat de gemeente zich aansluit. Wie verantwoordelijk is voor de
uitvoering, bepaalt de gemeente zelf. Verschillende gemeenten die al aangesloten zijn,
laten bijvoorbeeld derden de acties uitvoeren.

3. Landelijk platform
Landelijk organiseert Stichting Steenbreek diverse activiteiten voor zowel de professional
als voor betrokken ambtenaren van gemeenten zoals Nationale Groendag, workshops,
kennisdagen alsmede informatieverspreiding via digitale- en papieren kanalen.
Belangrijkste doel hierbij is het delen van kennis en het stimuleren en opzetten van
netwerken om gezamenlijk te komen tot een klimaatbestendige en aantrekkelijke
leefomgeving. Ieder jaar wordt onder meer de Steenbreek Trofee uitgereikt aan een
gemeente met een innovatief project met daarin gelijkwaardige aandacht voor ecologie,
klimaat, gezondheid en omgevingskwaliteit.
Ervaring leert dat Steenbreek een paraplufunctie vervult. Zodra meer verbindingen worden
gelegd, gaan activiteiten meer effect opleveren.
Stichting Steenbreek werkt in aanpak nauw samen met diverse kennisinstituten,
natuurorganisaties en groenprofessionals. De kennis die hieruit voortkomt wordt exclusief
gedeeld met aangesloten gemeenten via de kennisbank op intranet.

4. Aangesloten gemeenten, waterschappen en provincie

Meer weten?
Uitgebreide informatie kunt u vinden op www.steenbreek.nl of mail naar ons secretariaat
info@steenbreek.nl.

