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“Goedemiddag buurman! Wat een heerlijk
weertje buiten! En kijk deze mooie
bloemenpracht. Deze bloeit de hele zomer door
tot ver in het najaar!” (Buurtschap Zuid, 2020)
Lopend door onze mooie wijk op een mooie
zomerdag stonden wij stil bij een prachtige
hanging basket op de Marie Curiestraat. Een
mooi vrolijk kleurenpalet welke de straat en
omgeving direct liet “opbloeien”.
Buurtschap Zuid kan ook wel zo’n fleurige
blikvanger gebruiken!

Meer kleur en groen op het
Eiland, in de Boswachterij, op
het Landgoed en in de
Houtzagerij!
---------------------------------------Een ‘‘dorpse’’ uitstraling en
samenhang in heel Nobelhorst
---------------------------------------Goed voor de biodiversiteit

Het idee
Meer kleur en groen in de wijk! Dat willen we allemaal. Het idee is om aan de lantaarnpalen van de velden in Buurtschap
Zuid bloembakken, oftewel zogenaamde ‘’Hanging Baskets’’ te monteren. De hanging baskets worden in het voorjaar gevuld
met prachtige kleurrijke planten. Bewoners adopteren een hanging basket en geven deze water. Elk jaar opnieuw worden
de bakken die geadopteerd zijn gevuld met nieuwe vrolijke bloemen.

Waarom?
Meer groen en kleur in de straten van Buurtschap Zuid. De prachtige kleurrijke bloemen vrolijken het Eiland, het Landgoed,
de Boswachterij en de Houtzagerij op. Later is het een mooie aanvulling op de hagen, bomen en struikjes die worden
gerealiseerd volgens de participatieplannen. Tot die tijd is het alvast een goede aankleding om meer groen en kleur in de
velden te brengen.
Buurtschap Midden kent reeds de hanging baskets aan de lantaarnpalen. Als Buurtschap Zuid dezelfde bakken en
gelijksoortige beplanting aanhoudt zorgt dit voor een mooie samenhang in heel Nobelhorst. Het benadrukt het dorpse
karakter van Nobelhorst. Ook versterkt het het buurtgevoel en de saamhorigheid van ons buurtschap.
Kleurrijke bloemen brengen vrolijkheid en creëren een gezellige sfeer. Het zal een positieve bijdrage leveren aan het
sociale aspect van ons buurtschap. Bijvoorbeeld het contact met medebewoners op straat tijdens het water geven van de
bloemen. Evenals het contact dat nodig is om samen met buren af te stemmen wie/wanneer de hanging baskets water zal
geven.
De bloemen dragen bij aan een betere biodiversiteit in de straten van Nobelhorst. Vlinders, vogels, bijen en andere insecten
worden aangetrokken.

Aanschaf, monteren en vullen van de hanging baskets
De kosten voor de aanschaf van de hanging baskets wordt meegenomen in de begroting van Vereniging Buurtschap Zuid
voor het jaar 2020. Over de kosten lees je meer onder het kopje ‘’Kosten’’. De verenging wordt eigenaar van de hanging
baskets en het is haar eigendom. De hanging baskets zijn dus niet van de gemeente Almere of van individuele bewoners
binnen Buurtschap Zuid. Het plaatsen en het vullen en de opslag in de herfst- en winterperiode van de hanging baskets zal
uitgevoerd worden door een bekende partij: De Huyskweker in Almere. Met deze partij is vaker samengewerkt en ook de
hanging baskets in Buurtschap Midden worden door hen beheerd.

Verzorgen van de hanging baskets
Het plan heeft alleen kans van slagen als de bloemen en planten met enige regelmaat water krijgen. Dit dient gedaan te
worden door de bewoners zelf. Bewoners ‘’adopteren’’ een hanging basket en tekenen een contract waarin er toegezegd
wordt zorg te dragen voor de bewatering van de hanging basket.
De hanging baskets hebben een waterreservoir van 10 liter. Gemiddeld dient een hanging basket 1 keer per week water te
krijgen. In droge periodes zonder regen, wordt dit 2 keer per week.
De hanging basket wordt enkel en alleen gemonteerd aan de lantaarnpaal als deze is geadopteerd. Zonder adoptie geen
hanging basket. Vanzelfsprekend omdat we geen kosten willen maken voor hanging baskets en planten als er geen zorg
voor wordt gedragen. Tevens ziet het er erg onverzorgd uit in de straat als de bloembakken gevuld zijn met dode bloemen.
Bewoners kunnen, via een speciaal daarvoor beschikbaar gesteld Online formulier, kenbaar maken dat ze één of meerdere
hanging baskets adopteren en hun verantwoordelijkheid nemen voor de zorg hiervoor. In het adoptieplan worden duidelijke
afspraken gemaakt om van de hanging baskets een groot succes te maken.
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Welke lantaarnpalen?
Over de montage van de hanging baskets aan de lantaarnpalen en aan welke lantaarnpalen een hanging basket bevestigd
kan worden, worden eisen gesteld vanuit de gemeente en Buurtschap Zuid.
-

Lantaarnpalen met een straatnaam bord mogen geen hanging basket;
Lantaarnpalen die in kleine steegjes staan of verder buiten het gewone zicht worden niet voorzien van een hanging
basket;
Het landgoed heeft momenteel nog de tijdelijke bouwlantaarnpalen. Ook hier kunnen de hanging baskets aan bevestigd
worden. Zodra de definitieve lantaarnpalen geplaatst worden dienen we de hanging baskets te laten verplaatsen.

-

Per veld is het aantal lantaarnpalen geteld volgens het lichtplan (participatieplan). Na akkoord in de ALV op dit plan, zal in het
adoptietraject een kaart per veld beschikbaar worden gesteld waarin duidelijk vermeld staat welke lantaarnpalen
geadopteerd kunnen worden (inclusief een nummer t.b.v. het adoptieformulier).

Kosten
Eenmalige kosten: de aanschaf van de hanging baskets bedraagt € 90,- per bak per lantaarnpaal. Hieronder valt:
-

Aanschaf;
Montage (voldoet aan de gestelde eisen van de gemeente Almere);
Vullen met potgrond, voeding en planten;
Inclusief BTW.

Overzicht kosten 2020 t.b.v. de begroting:
Veldnaam

Aantal palen per veld

Kosten per veld

Het Eiland

16

€ 1.440,-

De Boswachterij

16

€ 1.440,-

Het Landgoed

20

€ 1.800,-

De Houtzagerij

12

€ 1.080,-

Totalen

64

€ 5.760 ,-

Toelichting kosten tabel:
-

-
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Totaal aantal lantaarnpalen per veld is ongeveer het dubbele. Voor de pilot in 2020 gaan we uit dat de helft van de
lantaarnpalen een hanging basket krijgt (uiteraard alleen wanneer deze wordt geadopteerd door een bewoner)
o Indien gewenst (na een succesvolle pilot in 2020 en bij meer vraag naar hanging baskets aan de overige
lantaarnpalen) kan er voor het jaar daarop opnieuw aanschafkosten worden opgenomen in die begroting.
In het Landgoed zijn nog bouwlantaarnpalen. Het aantal tijdelijke lantaarnpalen is veel minder dan het aantal
lantaarnpalen van het daadwerkelijke lichtplan. Uitgangspunt voor de telling was echter het nu bekende lichtplan.
Uitgangspunt is dat dit de meest maximale aanschafkosten zijn voor in het jaar 2020. De uiteindelijke uitgave hangt
af van het aantal hanging baskets dat wordt geadopteerd.
We stemmen op de totale kosten van € 5.760,- voor in de begroting van het jaar 2020. En dus niet voor de
aanschafaantallen/kosten per veld. Indien er meer adopties plaatsvinden in veld x ten opzichte van veld y dan is dat
mogelijk, mits het totaal van 64 hanging baskets niet overschreden wordt.

Aanvullende kosten (indien noodzakelijk):
-

Het verplaatsen van een bak (montage ring) bedraagt 10 euro per hanging basket.

Kostenbesparing:
We gaan proberen om een deel van de kosten terug te krijgen via twee mogelijke opties:
-

Via de wijkagent van Nobelhorst een beroep doen op het beschikbare wijkbudget vanuit de gemeente Almere;
Via de actie ‘’Floriade Parade’’ van Growing Green Cities.

Deze aanvragen kunnen echter pas ingediend worden als het plan is goedgekeurd door de ALV. In de begroting is hier geen
rekening mee gehouden. Als dit goed uitpakt is het gunstig voor het kostenplaatje en daarmee een financiële meevaller.
Om rekening mee te houden voor de komende jaren:
Terugkomende jaarlijkse kosten: het opnieuw vullen van de hanging baskets bedraagt € 26,- per bak per lantaarnpaal.
Hieronder valt:
-

Opnieuw leveren in mei;
Het verwijderen in november;
Opslag in de winterperiode t.b.v. de levensduur van de hanging baskets bij de Huyskweker;
Vullen met potgrond, voeding en planten door de Huyskweker.

Stemmen
De leden van vereniging Buurtschap Zuid stemmen tijdens de Algemene Ledenvergadering over dit plan. Leden kunnen als
volgt stemmen:
Optie 1:
Ja, graag ‘’Hanging Baskets’’.
Om de initiële aanschaf te kunnen bekostigen in het jaar 2020 gaat de contributie voor de leden met € 1,- per maand
omhoog. De jaarlijks terugkerende kosten (maximaal €1.864, dit is incl. € 200,- verplaatsen indien nodig) worden elk jaar in
de begroting opgenomen.
Er wordt geen beroep gedaan op het aanwezige kasgeld van Vereniging Buurtschap Zuid.
Optie 2:
Ja, graag ‘’Hanging Baskets’’.
Om de initiële aanschaf te kunnen bekostigen in het jaar 2020 wordt er eenmalig (een maximaal bedrag van € 4.096,-) uit
de kas van Vereniging Buurtschap Zuid gehaald. De jaarlijks terugkerende kosten (maximaal €1.864, dit is incl. € 200,verplaatsen indien nodig) worden elk jaar in de begroting opgenomen.
De contributie per maand wordt niet verhoogd met € 1,-.
Optie 3:
Nee, geen ‘’Hanging Baskets’’.

Als de meerderheid gekozen heeft voor de Hanging Baskets zullen de werkzaamheden om dit plan te kunnen realiseren in
gang worden gezet door de werkgroep ‘’Hanging Baskets Buurtschap Zuid’’.
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