
Gegevens contactpersoon: 

Naam (persoon of organisatie): 

Namens welke straat of buurt: 

Adres: 

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer: 

Emailadres: 

1. Ons groene idee
 Beschrijf uw idee:
  a.  Locatie: geef de plek aan van u groene idee; straatnaam, ter hoogte van welk(e)  

huisnummer(s) etc. of voeg als bijlage een plattegrondje of (lucht-) foto toe waarop  
u de plek ook precies aangeeft.

b. Hoeveel m2 steen kan met uw idee groen worden:    m2

 

Word jij de Groene Buurt Kampioen 2018?
Stenen eruitgroen erin
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 c.  Geef een beschrijving van uw idee + voeg als bijlage een ontwerptekening toe.  
Wat wilt u hier in plaats van stenen aan groen gerealiseerd zien?

 d.   Wat maakt dat uw groene idee zou moeten winnen – wat is de positieve bijdrage aan  
de buurt?

3.  Draagvlak

  Ons idee is in de straat of buurt met meerdere mensen besproken en wordt gedragen:

   Ja, iedereen of verreweg de meeste mensen zijn blij met dit idee. Suggestie: stuur als 
bijlage een lijst met adressen en handtekeningen mee van bewoners van omliggende  
woningen.

4. Eigen inzet

  Geef aan wat u bij de aanleg van uw groene idee met elkaar zélf zou willen doen en wat 
inzet van de gemeente zal vragen. 

 a.  Wij willen het volgende zelf met elkaar doen:

 b.  Onderstaande werkzaamheden vragen de inzet of praktische hulp van de gemeente:



INDIENEN
U kunt het formulier tot en met maandag 20 augustus indienen, door deze te mailen naar 
groen@alkmaar.nl.   

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Belt u dan met 14 072. 

TOELICHTING OP DE WEDSTRIJD 

Voorwaarden & selectiecriteria
Voorwaarden:

 Jouw idee betreft de openbare buitenruimte in jouw straat of buurt.
 	Er is draagvlak voor het idee in jouw straat of buurt (dit dien je aan te kunnen tonen).
 	Het groene idee is uitvoerbaar (er zijn geen praktische of veiligheid belemmeringen).

Specifiek voor groen ideeën op de stoep geldt dat er in ieder geval voldoende
stoep ruimte over moet blijven voor kinderwagens en rolstoelen. De gemeente en
Stadswerk072 zullen dit beoordelen.

 	Je bent met de buurt bereid bij te dragen aan de uitvoering en het onderhoud. Indien je
idee wint, zullen daarover nadere afspraken met je gemaakt worden.

 	De uitvoering van de winnende groene ideeën moet passen binnen het hiertoe bij de
gemeente beschikbare budget. De gemeente streeft naar honoreren van meerdere
ingediende ideeën, verspreid over verschillende buurten.

Selectiecriteria:
 	Des te meer m2 verharding met jouw idee omgezet wordt in m2 groen,

des te meer kans je maakt om te winnen.
 Ideeën die bijdragen aan een aantrekkelijke groene straat of buurt.
 	Bij gelijke beoordeling, streven we naar winnaars verspreid over de

gemeente Alkmaar.
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