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Geachte leden van de raad,
Wat is de kernboodschap?
 De aangereikte duurzaamheidsdagen zijn meegenomen in de uitgebreide en
dynamische interne contentkalender voor Ons groene gezicht.
 We attenderen inwoners en bedrijven via de website Ons groene gezicht op de
duurzaamheidsdagen en roepen op hun groene gezicht te delen op de website.
 We bepalen per moment op welke wijze de duurzaamheidsdagen worden opgepakt,
afhankelijk van de actualiteit. Zo nodig behandelen we het desbetreffende onderwerp
op een ander moment of een andere manier.
Waarover wil je informeren?
Met deze informatienota geven wij een toelichting bij de wijze waarop de gemeentelijke
organisatie invulling geeft aan de communicatie over de met de motie aangereikte
landelijke duurzaamheidsdagen.
Wat is de aanleiding voor deze informatie?
Op 8 november jl. heeft de gemeenteraad motie 9 betreffende de inhaakkalender
aangenomen. In de motie roept de gemeenteraad het college op tot:
1. Het opstellen van een inhaakkalender gericht op duurzaamheid.
2. Middels een informatienota, aangeven hoe de gemeentelijke organisatie invulling gaat
geven aan de geselecteerde dagen.
3. Te onderzoeken welke middelen uit het communicatiebudget voor duurzaamheid
aangewend kunnen worden voor publiciteit over deze dagen bij inwoners en bedrijven.
In de motie zijn de volgende suggesties gedaan om te worden opgenomen in de
inhaakkalender Duurzaamheid:
 Warme Truiendag
 Fiets naar je werk dag
 Dag van de duurzaamheid
 World clean up day
 Nacht van de nacht
 Natuurwerkdag
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aanvulling hierop heeft D66 aandacht gevraagd voor de volgende dagen:
Earth hour
Werelddag van de Zon
Internationale Dag van de Wind
Duurzame dinsdag

Hoe geven we invulling aan de motie?
“Ons groene gezicht” is breed van opzet. Daarom hanteren we een uitgebreide en
dynamische lijst met duurzaamheidsonderwerpen. De in de motie aangereikte
duurzaamheidsdagen zijn onderdeel van deze interne content-kalender. Voor zover
mogelijk houden wij in de milieucommunicatie rekening met de aangereikte
duurzaamheidsdagen.
Bij de communicatie over milieuonderwerpen hanteren wij als uitgangspunt een
samenhangende, doelgroepgerichte en inspirerende milieucommunicatie. Communicatie is
immers maatwerk. We bekijken per moment welke onderwerpen (of duurzaamheidsdagen)
worden opgepakt. Dit is afhankelijk van de actualiteit, waarbij we bijvoorbeeld rekening
houden met seizoenen, gebeurtenissen, andere acties of activiteiten binnen de gemeente
en het politieke klimaat. Zo nodig behandelen we het desbetreffende onderwerp op een
ander moment of op een andere manier.
De communicatie over de duurzaamheidsdagen wordt als volgt vorm gegeven:


Extern: op het moment dat de duurzaamheidsdag actueel is maken we hiervan melding
op de website “Ons groene gezicht”. Op de pagina Samen duurzaam in Wijchen wordt
hiervoor een aparte groep aangemaakt. We geven een korte toelichting bij het doel van
de duurzaamheidsdag en een link naar de desbetreffende website voor inspiratie en
praktische informatie. Hierbij roepen we inwoners en ondernemers op om hun tips en
ervaringen te delen op “Ons groene gezicht”.
Verder besteden we aandacht aan de duurzaamheidsdag via Social media, zoals
twitter, facebook en instagram. Zo mogelijk combineren we het thema van de
duurzaamheidsdag met de periodieke special in de Wegwijs.



Intern: we attenderen de medewerkers van de gemeentelijke organisatie via het
intranet op de duurzaamheidsdag en geven een korte toelichting met een link naar de
website voor inspiratie en praktische tips. We motiveren hen om mee te doen en hun
“groene’ gezicht” te tonen, vanuit de werksituatie of de thuissituatie.
We bekijken per moment in hoeverre binnen de gemeentelijke organisatie aanvullende
publiciteitsacties kunnen worden georganiseerd, bijvoorbeeld voor wat betreft
gemeentekantoor of openbare ruimte. Naar verwachting zal het uitdoen van verlichting
of verwarming niet wenselijk zijn uit oogpunt van veiligheid, inbraak en inregeling van
de installatie.

Bovenstaande wordt gefinancierd uit het communicatiebudget voor duurzaamheid.
Bijlagen
Geen.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
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