Maak op een veilige
manier jouw stukkie
Rotterdam groen
Het is mooi dat jij en de buren jullie straat groener willen maken.
Hoe meer buren er met je mee doen, hoe beter. Veel straten
hebben de afgelopen tijd al laten zien dat het kan: Opzoomeren
op 1,5 meter. Het vraagt wel om een betere voorbereiding en
een strakkere uitvoering dan normaal.

In deze flyer een aantal tips van andere straten
om een groenactiviteit Cornoproof te laten verlopen:

Lees de tips

Hou het nieuws en de adviezen en richtlijnen van het RIVM goed in
de gaten. Dus geen handen geven, blijf thuis als je verkouden of
grieperig bent en bewaar 1,5 meter afstand. Dat betekent ook: Als
de regering versoepelingen terugdraait kan dat betekenen dat de
straatactiviteit niet door kan gaan!
Zorg voor een gastheer of gastvrouw die tijdens de activiteit buren verwelkomt en
die de 1,5 meter-spelregel bewaakt. De gastheer of –vrouw is natuurlijk goed
herkenbaar (hesje?) Met borden en krijttekeningen kun je de Coronamaatregelen
ook zichtbaar maken op de dag zelf.

Stem telefonisch of via WhatsApp met enkele buren de voorbereidingen goed af
en verdeel de taken zo dat deze individueel kunnen worden uitgevoerd. Wie
bestelt de plantjes en aarde? Wie zorgt voor wat tuingereedschap? Denk ook aan
ontsmettingsmiddel!

Bedenk hoe je de verdeling van planten, aarde en gereedschap zo veilig mogelijk kunt
laten verlopen. Bijvoorbeeld door op verschillende plekken in de straat materiaal te
plaatsen. Voorkom in ieder geval oploopjes. (Denk daarbij ook aan de kinderen die willen
helpen.) Zorg dat mensen om de beurt materiaal komen halen. Hier is ook ontsmettingsmiddel aanwezig om gedeeld gereedschap tussendoor schoon te maken.
Zorg dat het programma en de spelregels ook voor de kinderen in de
straat helder zijn. Waarschijnlijk zijn hiervoor
speciale spullen voor nodig (bloempotjes, zaden.)

Leg in een aantrekkelijke uitnodiging ook het verloop van de
dag en de spelregels uit (1,5 meter). Maak duidelijk hoe de
verdeling van planten, aarde en gereedschap verloopt. Het
werkt natuurlijk het beste als je die uitnodiging persoonlijk
aanbiedt aan de buren.
Vraag de buren zelf te zorgen voor een stoeltje,
werkhandschoenen, koffie, thee en wat lekkers.
Sluit de activiteit af met een wandeling door de
straat om het nieuwe groen te bewonderen.
Ideaal natuurlijk om dan ook een praatje met de
buren te maken. Vergeet juist daarbij die 1,5
meter niet!
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Tip:
Om verdere activiteiten
makkelijker te kunnen
organiseren is het handig
om juist nu een burenapp.
te beginnen.
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