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Aan de Raadsgriffie van Waalre,

Een goed 2018
Na de stortvloed van goede wensen voor het nieuwe jaar voegen wij daar nu in alle rust
onze allerbeste wensen voor u en de uwen aan toe. We wensen u een goed 2018, gezond
en blij, waar u aan het eind van het jaar dankbaar op terug kunt zien.
Onderlinge solidariteit zou dit jaar wel eens essentieel kunnen blijken te zijn.
De vooruitzichten zijn niet alleen maar positief. Het zal soms moeilijk zijn om lichtpuntjes te
ontdekken onder de sombere wolken die over de wereld razen. Ze zijn er echter wel. Er
gebeurt veel dat ons kan bemoedigen en stimuleren om samen verder te gaan op weg
naar een duurzame samenleving. Daar trekken we ons aan op.

Continuïteit voor Duizend Duurzame Daden
Het is nu bijna zo ver: 5 maart 2018 zal de
overeenkomst worden getekend waarin de overdracht van
het werk aan het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD)
is vastgelegd. OCD zal ons werk voor de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex en voor de
Jongeren en Volwassenen Duurzaamheidsscans voortzetten. Niet alleen voortzetten, OCD
zal ons werk ook verder ontwikkelen en uitbouwen, zodat steeds meer mensen er meer

mee kunnen doen. Voorlopig zult u daar nog niet veel van merken. Dat kan echter snel
veranderen als de creativiteit en daadkracht van het OCD zijn vruchten gaat afwerpen.
De eerstvolgende nieuwsbrief zal op 5 maart verschijnen onder verantwoordelijkheid van
OCD, onder dezelfde inmiddels vertrouwde naam Duizend Duurzame Daden. Daarin leest
u ook praktische informatie die voor u van belang is. De Sustainable Society Index wordt
niet door OCD voortgezet. Dat doen wij dus voorlopig nog zelf, totdat we een organisatie
hebben gevonden die daar verder mee wil en kan gaan.

Duurzaamheid in vogelvlucht
onderzoek naar 40 jaar duurzaamheid in Nederland

Midden volgende week verschijnt het
verslag van het onderzoek dat wij het
afgelopen jaar hebben uitgevoerd naar 40
jaar duurzaamheid in Nederland. We
zullen u daar volgende week per mail
nader over informeren. We hopen en
verwachten dat de resultaten van ons
onderzoek velen zullen stimuleren om met
elkaar naar nieuwe mogelijkheden te
zoeken om de ontwikkeling naar een duurzame samenleving te versnellen. Het is urgent
genoeg. Het verslag biedt ook een prima basis om in het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen het debat aan te gaan over de voornemens van de kandidaat
raadsleden. Benut die kans.

Duurzaamheidsscans: ontvang nu ook je resultaten digitaal!
Op veler verzoek bestaat nu de mogelijkheid om na het invullen
van een scan (jdscan en vdscan) de eigen resultaten per e-mail te
ontvangen. Dat maakt het makkelijker om deze zelf nog eens te
bekijken en er ook met anderen over te praten. En degenen die
over een half jaar de scan opnieuw willen doen kunnen de nieuwe
resultaten makkelijk vergelijken met de vorige. Doen dus.

Ecodorp Boekel

Dit jaar wordt de eerste fase van het Ecodorp Boekel gerealiseerd.
Ad Vlems, een van de initiatiefnemers van het ecodorp vertelt
waarom hij en anderen hiermee zijn begonnen en hoe ze het
hebben kunnen volhouden.
>> Lees het inspirerende gesprek met Ad Vlems.
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