Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel

L22 Preventie pluktuin + ontmoeting
Naam trekker(s)
Dieke Buitink
Contactpersoon vanuit gemeente: Stefan Staartjes
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Onderwijs, voedselbank, vluchtelingenwerk en andere inwoners van Nijkerk
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Geen.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
De pluktuin biedt aan sociaal economisch zwakkere inwoners de gelegenheid om gezonde voeding te kweken.
Door het zelf kweken van eigen voeding ontstaan er meer variatie in voeding, is sprake van het leggen van
andere sociale contacten en kan er meer sturing op het eigen leven worden genomen.
Het werken in de Pluktuin biedt:
structuur, door het opbouwen van een werkritme.
Het verzetten van gedacht van denken in problemen naar denken in het zelf opbouwen van
mogelijkheden.
Samenwerken en met verschillende groepen burgers uit Nijkerk
Betekenis geven aan de samenleving van Nijkerk
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
Er is samenwerking gevonden met Aeres college en Voedselbank Nijkerk. Grond wordt door Aeres beschikbaar
gesteld. Er zijn sponsorgelden binnengehaald

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
Inrichting en realisatie van de Pluktuin. De grond is gereed gemaakt door leerlingen en gezamenlijk is er een keet
neergezet. De eerste groente is gepland en gezaaid. Op dit moment wordt de tuin nog door de leerlingen
binnengehaald om het lastig blijft om voldoende vrijwilligers betrokken te laten zijn.
Wat is er al gedaan?
1. Het budget voor 2017 is gebruikt om de grond beplanting klaar te maken, het realiseren van een
voor de werkschuur
en het huren van het werkmateriaal als sjofels en graafmachines. De meeste mensuren is op vrijwillige
basis en door leerlingen van Aeres gerealiseerd.
2. Met het budget in 2018 worden de benodigde voorzieningen verzorgd en de zaden en planten worden
gekocht.
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Financiële informatie L22 Preventie pluktuin + ontmoeting
Totale geschatte
kosten
2017:

Bijdrage gemeente

Cofinanciering door:

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2017: 7.500

2017:

7.500

2017: particuliere sponsoring.
Sponsoring door zaden en
plantjes te geven. Gezamenlijk ter

2018:

2018:

1.000

2018:

2019:

2019:

1.000

2018: particuliere sponsoring.
Sponsoring door zaden en
plantjes te geven. Gezamenlijk ter
waarde van
2019:

2020:

2020:

1.000

2020:

2020:

2019:

Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Uitgangspunt is dat als de Pluktuin werkt, de tuin zich financieel moet kunnen handhaven door opbrengsten van
de oogst.
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