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De gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen zijn gestart met de
campagne ‘Alle tuinen groen’ in samenwerking met de IVN en
De Groene Uitdaging.
Deze campagne sluit aan bij de eerdere steenbreekactie die we
hebben uitgerold in 2019. In 2020/2021 leggen wij de focus op zelf
tuinieren en hoe leuk dit kan zijn. Via een interactief programma
delen wij met de inwoners het belang van een groene tuin. Wat zijn
de voordelen van een groenere tuin en hoe pak je dit zelf aan. Als
ondersteuning biedt de gemeente de inwoners de mogelijkheid om
een plantenpakket met vaste planten aan te schaffen. Zij betalen
hiervoor 20% van de winkelwaarde. De gemeente financiert de
overige 80%. Voorwaarden zijn dat je inwoner bent en deze
producten alleen gebruikt voor je eigen tuin in de gemeenten
Hillegom, Lisse en Teylingen.
Programma


Werving 6 ambassadeurs. 2 per gemeente.
Op dit moment hebben we al 20 aanmeldingen.
De ambassadeurs krijgen twee trainingen waarbij zij deze kennis weer kunnen overdragen
aan andere inwoners.
De ambassadeurs zullen ook een rol spelen in de communicatiemiddelen die we uitdragen
richting de inwoners doormiddel van filmpjes en interviews.



Online kickoff op 8 december.
Hier hebben 68 inwoners aan deelgenomen.
Na de workshop werd de onlineshop gelanceerd. Er zijn op dit moment 57 pakketten
besteld. De webshop is begrenst er geldt een op=op en maximaal 3 pakketten per
huishouden voor eigen gebruik.



Workshop 14 december.
Er kunnen 40 inwoners deelnemen aan de interactieve workshop.
Op dit moment zijn er 51 aanmeldingen. Omdat dit nu al een succes is organiseren wij 26
januari een tweede workshop. Op 15 december starten we de werving voor de tweede
workshop.



Workshop 26 januari (herhaling van 14 december)
Voor de inwoners die geen gebruik kunnen maken van de workshop (vol=vol) wordt de
informatie online gezet zodat zij handvatten aangereikt krijgen om hun tuin te vergroenen.



Levering plantenpakketten
In maart worden de plantenpakketten afgeleverd bij de inwoners. Wij zullen een aantal
inwoners volgen om andere inwoners te stimuleren om ook hun tuin te vergroenen.
Vanaf maart zouden we graag doorpakken en de actie steenbreek 2019 herhalen in
samenwerking met de lokale tuincentra. In 2021 leggen we de focus op #groen kun je zelf
doen.

De informatie over deze actie en het verloop hiervan kunt u vinden via

www.ivn.nl/groenetuin2020.

