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GROENE VINGERS

Beste inwoners van Putten,
In dit dorp hebben wij groene vingers.
Dat bleek vorig jaar toen massaal werd
ingetekend op het bomenadoptieplan. En er komen nieuwe kansen om
Putten nóg groener te maken! Vorige
maand stelde de gemeenteraad bijna
€ 500.000,00 beschikbaar voor Operatie
Steenbreek. Een prachtig besluit van de
gemeenteraad en een steun in de rug
voor inwoners, bedrijven en scholen die
hun leefomgeving willen vergroenen.
De insteek van het college van burgemeester en wethouders en van de
gemeenteraad is dat je niet teveel moet
praten over het klimaat, maar dat je
vooral ‘moet doen’. Daarom ben ik blij
dat wij hierin de komende 4 jaar samen
met u kunnen optrekken. Als u eenvoudige maatregelen treft om uw tuin, plein
of terrein groener te maken, dan kunt u
rekenen op een bijdrage van onze kant.
Misschien vraagt u zich af: “heeft het
wel zin als ik een regenton plaats of een
boompje plant?” Het antwoord is ja! Ongeveer 40% van de bebouwde omgeving
bestaat uit particulier terrein. Dus alleen
wanneer wij samen optrekken krijgt Putten een klimaatbestendige en gezonde
leefomgeving. Een omgeving waarin
wij droogte en wateroverlast tegengaan,
verkoeling hebben in de zomer én wij
goed zorgen voor de vogels en insecten.
Op deze twee pagina’s informeren wij u
over de subsidiemogelijkheden die er zijn.
Dit doen wij in woord en beeld. Inwoners
en bedrijven kunnen via het loket Veluwe
Duurzaam subsidie aanvragen voor hun
tuin of bedrijventerrein. Voor scholen
is er een aparte stimuleringsregeling.
U leest er alles over op deze pagina’s.
Ik hoop dat u net zo massaal gebruik
maakt van deze mogelijkheden als u
eerder bij het bomenadoptieplan deed.
Samen maken wij ons groene Putten
nóg een stukje groener.
Roelof Koekkoek,
wethouder Klimaatadaptatie

OPERATIE STEENBREEK

Bereid uw tuin voor op
hitte, droogte en hoosbuien
Het is u vast opgevallen: we hebben steeds
vaker last van hoosbuien. Ook worden de
zomers droger en warmer. Met een aantal
kleine maatregelen kunt u uw tuin, bedrijventerrein en schoolplein beschermen tegen
hitte, hoosbuien en droogte.
Om u daar een handje bij te helpen heeft
de gemeente Putten twee stimuleringsregelingen voor u beschikbaar gesteld. Hiermee
kunt u subsidie aanvragen voor het uitvoe-

Operatie Steenbreek

Subsidie: zo vraagt u het aan
STAP

OMSCHRIJVING
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Dien een aanvraag in op www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling. Doe dit voordat u aan de slag gaat.
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Veluwe Duurzaam beoordeelt uw aanvraag. Na goedkeuring kunt u aan de slag.

3

Werkzaamheden afgerond? Vul binnen 6 maanden uw gegevens verder aan in uw online aanvraag. Voeg voor- en na-foto’s toe.

4

Veluwe Duurzaam controleert of uw aanvraag volledig is.

5

Veluwe Duurzaam stuurt de volledige aanvraag daarna door naar de gemeente Putten. Voldoet de uitvoering van de werkzaamheden aan de voorwaarden? Dan wordt de subsidie overgemaakt.

ren van één of meerdere maatregelen om uw
tuin, bedrijventerrein of schoolplein groener
en koeler te maken.
Voor inwoners en bedrijven is er de komende 4 jaar elk jaar € 50.000 subsidie beschikbaar voor de onderstaande maatregelen.
Scholen kunnen een maximale bijdrage
krijgen van € 12.500 voor het vergroenen van
het schoolplein. Deze regeling heeft eveneens een looptijd van 4 jaar.

SCHOLEN

De gemeente Putten is
één van de ongeveer 170
Nederlandse gemeenten die
zich heeft aangesloten bij de
landelijke campagne Opera- S
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NBR
N
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rijkste doel is het vervangen
van onnodige verharding (stenen) door een
diversiteit aan groen. En dat is nodig, want
ons klimaat verandert en dat is steeds vaker goed te merken. Er vallen meer heftige
regenbuien en in de zomer zijn er langere
perioden met hitte en droogte.
Groene tuinen, bedrijventerreinen en schoolpleinen maken de leefomgeving koeler en
regenwater wordt beter vastgehouden.
Bovendien biedt een groene leefomgeving
een leefgebied voor insecten, vogels, amfibieën en andere kleine dieren. Maar ook de
mens voelt zich beter in een groene omgeving: fijnstof wordt afgevangen, lucht wordt
gezuiverd, het draagt bij aan een betere
stemming en het zorgt zelfs voor een sneller
herstel na ziekte. Zelfs de waarde van onroerend goed stijgt. Kortom: groen heeft ook een
belangrijke economische waarde.

MEER WETEN?

Ā www.steenbreek.nl

Subsidie voor groene schoolpleinen

Dit zijn de 6 maatregelen die u kunt nemen
MAATREGEL

SUBSIDIE

MEER INFORMATIE

1

Plant een boom

€ 35,00 per boom
Maximaal 2 bomen

*

2

Regenwater afkoppelen

€ 40,00 (zonder voorzieningen)
€ 50,00 per infiltratiekrat
€ 100,00 per m3 verwijderde grond
Maximaal € 1.000,00

**

3

Groen(blauw) dak

€ 20,00 per m2.
Maximaal € 2.500,00

**

4

Bestrating weghalen

€ 4,00 per m2
Maximaal € 500,00

**

5

Regenton, -schutting of -zuil

€ 20,00 per regenton
€ 25,00 per segment
Maximaal 2 tonnen of segmenten

6

Nuttig gebruik regenwater

20% van de kosten
Maximaal € 500,00

Scholen kunnen een maximale bijdrage
krijgen van € 12.500 voor het vergroenen
van het schoolplein. Deze regeling heeft
eveneens een looptijd van 4 jaar. Alle scholen in Putten hebben inmiddels een brief van
ons ontvangen met meer informatie over de
regeling en het aanvragen van subsidie.

Ook de provincie Gelderland en het
waterschap Vallei & Veluwe bieden subsidiemogelijkheden. Wilt u hierover meer
informatie? Bel ons dan gerust op telefoonnummer (0341) 359 611 of e-mail naar
info@putten.nl.

Samen bouwen aan
een groen netwerk

“

Heeft u ideeën die verder gaan dan uw eigen
tuin, terrein of plein? Of wilt u ons helpen om
Operatie Steenbreek tot een groot succes te
maken? Bel of mail!

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door
groen helpt. Samen kunnen wij zorgen voor groene en
koele straten, buurten en wijken.

ă (0341) 359 611
Ă info@putten.nl

* De gemeente Putten heeft een Bomenadoptieplan. Via dit plan kun je kosteloos een boom ontvangen.

Veluwe Duurzaam

Die kosteloze bomen zijn beperkt beschikbaar. De subsidie is aanvullend op het bomenadoptieplan.

** Bekijk de aanvullende voorwaarden op www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling.
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Groendak of groenblauw-dak

Plant een boom
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Dit beperkt
droogte

Goed voor
vogels en
insecten

Hiermee
beperk je
wateroverlast

Zorgt voor
verkoeling
in de tuin

Regenton, regenschutting of -zuil

Het loket Veluwe Duurzaam behandelt de
subsidieaanvragen van
inwoners en bedrijven voor de gemeente
Putten.
Veluwe Duurzaam is hét duurzaamheidsloket van de Noord-Veluwse gemeenten
Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten.
Heeft u vragen over de subsidie voor inwoners en bedrijven? Of heeft u andere vragen?
Neem dan gerust contact op met de helpdesk
van Veluwe Duurzaam. U kunt hen bereiken
via de mail, telefoon, post of via Facebook,
Twitter en Instagram.

MEER WETEN?
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Regenwater afkoppelen
4

ge me e nte putten

Bestrating weghalen en
vervangen door planten

6

Nuttig gebruik van regenwater

ą Veluwe Duurzaam
ā Koekoeksweg 3
8084 GN ‘t Harde
ă (0525) 701 015
Ă info@veluweduurzaam.nl
Ā www.veluweduurzaam.nl
@VeluweDuurzaam
@veluweduurzaam
Veluwe Duurzaam

geme ente putten

