
praktisch alles groen!
je moet er écht even doorheen kijken ...

Maak kans op 15.000 euro  
met jouw ontwerp!

Een project in samenwerking met IVN Brabant

Jouw buurt door de groene bril
Heb jij een idee om samen met je buurtgenoten,  

de wijk waarin je woont nóg mooier, leuker,  
beter en leefbaarder te maken? En wil je jullie gezamenlijke  

ontwerp werkelijkheid laten worden? Dien dan je idee in  
vóór 1 oktober 2018; de beste ideeën maken kans  

op een voucher tot wel 15.000 euro!

Meer weten over deze ontwerpwedstrijd?
www.praktisch alles groen.nl



jouw buurt door de groene bril

samen met buurtgenoten 
bomen over het allerbeste idee!

www.praktisch alles groen.nl

Kom, zet die groene bril op en bedenk een fantastisch en creatief verbeteridee  
voor jullie dorp, wijk of buurt! De 1e prijs is een voucher van 15.000 euro,  

te besteden aan jullie groene idee. De 2e prijs is 10.000 euro.

De wedstrijdregels
Wees creatief en heb plezier samen! 
Daarnaast zorgt jullie ontwerp in ieder 
geval voor:

•  meer groen in je buurt. Denk aan  
biodiversiteit, insecten en vogels.

•  minder tegels en dus meer ruimte  
voor regenwater.

•  meer sociale verbinding, gezelligheid 
en contact tussen buurtgenoten.  
Doe het samen! Meer inbreng van je 
buurtgenoten, is meer kans op winnen. 

•  Laat ons zien dat er draagvlak is voor 
jullie idee in de buurt.

•  het wedstrijdgebied is minstens  
drie straten groot in de gemeente Oss.  
Dit mag openbaar of particulier  
terrein zijn.

Denk groot
De Gemeente helpt namelijk mee bij  
het realiseren van het winnende idee. 
Een team van experts komt zelfs langs 
met raad en daad tijdens een speciale 
Meet & Greet bij jou in de buurt.

Zo doe je mee
Je bent er nog? Mooi! Schrijf samen  
een plan en trakteer ons op jullie  
fantastische ontwerp.  
 
Waar wacht je nog op? 
Ga naar www.praktischallesgroen.nl 
voor deelname en informatie. 


