Duizend Duurzame Daden - maart 2018

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Duizend Duurzame Daden van maart 2018, voor de eerste keer
verzorgd door het Onderzoekcentrum Drechtsteden! Met nieuws over de overdracht, energie, de
duurzaamheidsweek van scholengemeenschap Dalton, verkeersveiligheid en stadslandbouw.

Foto: De overdacht van Duizend Duurzame Daden aan Onderzoekcentrum Drechtsteden, foto Dick Groenendijk

Overdracht van duurzaamheidsindex en scans
Maandag 5 maart 2018 legden het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) en de Stichting
Duurzame Samenleving de overgang van werkzaamheden vast. Het OCD gaat het werk van de
stichting op het gebied van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, de Jongeren en
Volwassenen Duurzaamheidsscans in ieder geval vijf jaar voortzetten...
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Verslag van duurzaamheidsproject
Scholengemeenschap Dalton in
Voorburg
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einde van de week presenteerden ze hun
kennis en ervaring tijdens de
duurzaamheidsmarkt aan ouders en
docenten. Zo hebben ze zelf ervaren hoe je
samen de wereld duurzamer kunt maken...
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De ondertekenaars van de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050, foto Ronald van den Heerik

De Drechtsteden gaan voor nieuwe energie
Vrijdag 23 februari hebben bijna dertig vertegenwoordigers van woningstichtingen, gemeentes,
provincie, netbeheer, warmtebedrijf, onderwijs, bedrijfsleven én inwoners hun handtekening
gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden Energieneutraal 2050. Samen
willen zij koploper zijn in de energietransitie. Daarom bundelen de deelnemers hun krachten,
zodat ze meer kunnen bereiken...
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Gemeenten moeten veiligheid fietsers een hogere prioriteit geven
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deed de ANWB onderzoek onder 28.000 leden
uit 28 gemeenten. Hieruit komt naar voren dat 27 procent van de leden zich onveilig voelt op de
fiets, in Amsterdam is dat zelfs 44 procent. ANWB-directeur Frits van Bruggen vindt het tijd
voor een wake-upcall.
Veel fiets(gerelateerd)beleid wordt de komende maanden opgesteld, wanneer, na de

verkiezingen, de nieuwe coalitieakkoorden worden geschreven en de vermeende potten met
geld voor de komende vier jaar weer worden verdeeld...
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Bijeenkomst over mogelijkheden van stadslandbouw op 9 maart
In samenwerking met Platform Duurzaamheid Dordrecht en Kenniscentrum Stadslandbouw
Nederland organiseert Steunpunt Drechtstadsboer het Commons Seminar Drechtsteden.

Deze bijeenkomst gaat over gebiedsontwikkeling, coöperaties en burgerinitiatief. U hoort er
voorbeelden van stadslandbouw uit Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland en Zuid-Holland.
De aanleg van de nieuwe Utrechtse woonwijk Rijnvliet met duizend woningen en een
voedselbos geldt landelijk als voorbeeld voor participatieve gebiedsontwikkeling. Xavier San
Giorgi, mede-initiatiefnemer, spreekt tijdens deze bijeenkomst over zijn aandeel in de
planontwikkeling van Rijnvliet, waar zelfs de straten vernoemd worden naar eetbaar groen. De
gemeente, de projectontwikkelaar en de toekomstige bewoners hebben in samenspraak hun
groene visie op wonen vorm gegeven. En de gemeente heeft Food Forestry Development in de
arm genomen vanwege haar expertise op het gebied van voedselbossen.

Wouter Abee van het Onderzoekcentrum Drechtsteden zal de bijeenkomst openen met de
vragen uit de volwassenenduurzaamheidsscan.

Het Commons Seminar vindt plaats in Galerie Compagnie, Kuipershaven 21, 3311 AL
Dordrecht op vrijdagavond 9 maart, vanaf 20.00 uur
Aanmelden Seminar kan nog, zolang er plaats is! Reserveren! Klik hier
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