Verslag startbijeenkomst Groene Loper
Datum:
Tijd:
Locatie:

7 februari 2018
19.30 – 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
’t Berfo, Apolloplein 1, 7552VG Hengelo (zaal boven)

Project Groene Loper:
Werd geïntroduceerd door Angelien Hoppen.
Stichting Groener Hengelo:
Werd geïntroduceerd door Marc ten Barge.
Wethouder Marcel Elferink:
“Niet alleen Groen Denken maar ook Groen Doen!”. In dat kader heeft de gemeente Hengelo op
allerlei duurzaamheidsgebieden ‘groene acties’ ondernomen.
Groene initiatieven op de kaart zetten: Alle aanwezige groene initiatieven hebben zich
gepresenteerd en zijn met een stip op de kaart gezet. Bekijk het overzicht op
www.groeneloperhengelo.nl
Vera Greutink vertelt over haar groene initiatieven:
Het voedselbos in haar achtertuin, de buurtmoestuin en haar permacultuurtuin in Twekkelo. In nauw
contact en goede dialoog met de natuur ontwikkelt Vera grond tot kleurrijke en biodiverse tuinen
met gezonde grond waar een rijke oogst van af komt.
Hoe geven we de Groene Loper Hengelo vorm?
- Duurzaamste idee van Hengelo http://www.groenerhengelo.nl/duurzaamste-idee-hengelo/
Bij het duurzaamste idee van Hengelo, dat op 10-10-2018 wordt gepresenteerd, krijgt de Groene
Loper Hengelo ook een plek. Er komen geldprijzen beschikbaar om groene ideeën financieel te
ondersteunen.
- Subsidiemogelijkheden : in het eerstvolgende overleg wordt hier een presentatie van gegeven.
Een eerste tip is om in ieder geval, wanneer je initiatief meerwaarde heeft voor je buurt een
buurtbon aan te vragen via https://www.hengelo.nl/Welkom-in-Hengelo/GPDC/GPDCProducten-catalogus-1/_Burger/Buurtbonnen.html
- Gezamenlijke acties (daarover in de volgende bijeenkomst meer)
- Ideeën ophalen : dit is gedaan in de inventarisatieronde. Ook in de toekomst blijven groene
ideeën aandacht krijgen. Binnen de Groene Loper Hengelo kunnen we ideeën delen, vragen
stellen, elkaar voorthelpen met kennis en/of handjes.
- Heel wat deelnemers gaven aan behoefte aan vrijwilligers te hebben. Het lijkt ook een goed
onderwerp voor 'een tafel' tijdens de volgende bijeenkomst. Meer informatie is hier alvast te
vinden.
De volgende bijeenkomst plannen we rond half april 2018. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
09-02-2018 Angelien Hoppen

