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Belangrijk!
•	 Op opzoomermee.nl/download staan flyers en posters om 

buren te stimuleren om mee te doen.
•	 Ga altijd voor vaste planten. Aan eenjarig spul heb je 

uiteindelijk niet zoveel.  Op opzoomermee.nl/groen staan 
allerlei groene tips.

•	 Heb je voor je actie toestemming nodig van gemeente of 
huisbaas? Opzoomer Mee geeft advies hoe je dat zelf kunt 
regelen.

•	 Je steekt natuurlijk zelf de handen uit de mouwen. Uitbesteden 
van je groenactie(s) aan een ondernemer of iets dergelijks is 
geen Opzoomeren.

•	 Kijk voordat je aan de slag gaat op ons corona-stoplicht. Pas zo 
nodig je actie aan zodat het veilig is. opzoomermee.nl/stoplicht.

Meer Groen & Opfleuren Bestaand Groen



Maak je straat klaar voor een nieuwe zomer
Actie Meer Groen & Actie Opfleuren Bestaand Groen

Het mooie weer staat voor de deur, 
tijd om je straat groener te 
maken. Een groene straat is 
mooi, aangenaam en gezond. 
Bovendien zorgt het voor 
koelte bij hittegolven 
en voor droge voeten 
bij wolkbreuken. Zo 
helpt een groene straat 
ook nog eens mee om Rotterdam 
klimaatbestendig te maken.

Opzoomer Mee helpt
Ga je aan de slag? Er wacht maximaal 500 
euro op je als je extra geveltuinen aanlegt. 
Dat is een eenvoudige manier om tegels 
in je straat te vervangen voor meer groen. 
En er is maximaal 250 euro beschikbaar 
om het bestaande groen in je straat op te 
fleuren.

Actie 1 Meer Groen
•	 Een extra geveltuin van circa 4 strekkende meter bij 

45 centimeter (1,5 tegel) komt in aanmerking voor 
maximaal 75 euro.

•	 Per straat kunnen 5 extra geveltuinen (op verschillende 
adressen) worden aangelegd. Er is dus maximaal 5 keer 
75 euro = 375 euro beschikbaar.

•	 Leg je 3 of meer geveltuinen aan, dan krijg je een bonus. 
Deze bonus loopt op van 75, 100 tot 125 euro. In totaal 
kun je dus 375 euro + 125 euro = 500 euro krijgen. 
Samenwerken loont dus!

Heb je een ander idee om tegels te vervangen door meer 
groen? Bijvoorbeeld moestuintjes aanleggen of vergroenen 
van stenige privétuinen. Kijk dan op opzoomermee.nl/groen 
of je idee in aanmerking komt voor een bijdrage.

Actie 2 Opfleuren Bestaand Groen
•	 Bestaande geveltuinen, boomspiegels, 

plantenschalen… er is tussen de 1 euro en 
250 euro beschikbaar als je het bestaande 
groen in je straat wilt opfleuren.

•	 Maak een plan voor de hele straat! Hoe 
meer buren meedoen, hoe groter onze 
bijdrage.

Je hoeft niet te kiezen, allebei de acties mag ook!

Doe Mee! Vul de bon in of 

ga naar opzoomermee.nl/groen


