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Enkele lessen/conclusie:
1. het kost enorm veel tijd, naast je drukke baan:
- je werkt meestal samen met andere steden/partijen uit Europa (afstemming)
- iemand is de trekker namens allen, dat is echt tijdrovend
2. het kost veel geld om een aanvraag te doen (uren/experts)
3. succes is niet gegarandeerd, waardoor veel tijd en geld verloren kan gaan
4. het managen van een subsidieaanvraag na succes is een vak, kun je niet zelf
5. het levert een waardevolle uitbreiding van het netwerk op
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URBACT HEALTHY CITIES: verschillende steden, gezamenlijke problemen

URBACT HEALTHY CITIES: Alphen aan den Rijn zet in op Groen-Blauwe stad

Eindproduct: Integrated Action Plan (IAP)

Wat heeft het ons gebracht?
• Nature Based Cities - 4e plek, dus net niet gehaald. Wel goede contacten aan
overgehouden.
• Via Lead Expert van het URBACT project nu ook in gesprek met EIB voor
financieringsopties.

• Leningen / Grants.
• Meer bewustwording om gezondheid mede als uitgangspunt te nemen bij
vergroeningsprojecten
• Waardevolle contacten en inzichten plus de mogelijkheid andere steden ook te
inspireren met onze ideeën.
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Hartelijk dank voor uw aandacht!
Heeft u nog vragen?

