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Vlechters
● Zijn bezig met de kernboodschap, hoe diverse doelgroepen aan te spreken.
● Leggen actief verbindingen voor werkgroepen.
● Organiseren het DZH cafe: het is fijn als er in ieder geval één vertegenwoordiger per
werkgroep aanwezig is om bezoekers van het café te informeren. Werkgroepen worden
uitgenodigd een pallet aan te kleden met inspiratievolle foto’s, tekeningen, teksten.
● HULPVRAAG; DZH cafe is op zoek naar jong talent om de cafés luister bij te zetten:
kunstenaars musici etc.
● Zijn bezig met een nulmeting per werkgroep; wat is de situatie nu en waar willen de
werkgroepen naartoe.
● Suggestie buurtplatform vertegenwoordiger: kijken naar Viadesk of Mett als simpele wiki om
communicatie binnen werkgroepen gemakkelijk te maken. Voor werkgroep onderwijs zou
hiermee geholpen zijn.
Mobiliteit
● Vooralsnog trekt Gerard Verweij deze werkgroep bij gebrek aan deelnemers. HULPVRAAG:
deelnemers gezocht.
● Tip uit zaal: tegenwoordig rijden de pizzakoeriers op elektrische fiets, interview plaatsen op
samen-sneller-duurzaam.nl
● WMD financiert taxi’s voor bv vervoer gehandicapten en stelt eisen dat dit
duurzaam/elektrisch moet gaan gebeuren in toekomst. Kans voor ondernemers.
● Evenals kansen voor lokale duurzame pakketbezorging.
Man op de Maan
● Zoekt contact met Gea van der Horst om het stappenplan van de consument naar 12 volt
inzichtelijk te maken.
Waarderende economie
● Is op dit moment niet veel beweging, Mirjam van Meerten is wel positief over de input van
deze werkgroep op de economische visie GM.
● Facilitator Kees Hogenbirk raadt aan deze doc te kijken van VPRO Tegenlicht; een nieuw
economisch model.
Nieuwe werkgroep Tiny Houses (Lindeke Mas/Kees Hogenbirk)
● Gea van der Horst wilt helpen met het ontwerpen van maquettes.
● Er is op dit moment (nog) geen ruimte.
Afvalloze samenleving
● In kaart brengen afvalstromen via GAD voor upcycling en werkgelegenheid.
● HULPVRAAG: er zijn ontwerpers nodig.
Lokaal gezond voedsel
● Er wordt nog steeds gezocht naar minimaal 0.5 hectare land voor een CSA. Gerard Verweij
neemt contact op met Barbro van der Ham over aantal opties.
● In ieder geval staan de tuinders en afnemers klaar om te gaan.

Alle gebouwen zonder fossiele brandstoffen in 2030
● Er is gestart met het ontwikkelen van een Duurzaamheidsloket waar eenieder alles kan
vinden op het gebied van duurzaamheid; van subsidies tot lifestyle. Heb je tips? Stuur deze
naar info@duurzaamheigooisemeren.nl
● Groepsaankoop zonnepanelen gaat nog niet zo hard. We gaan kijken in Ijsselstein en
proberen dit te verbreden naar groen daken etc.
● Buurtplatform RemCom gaat zich bij deze werkgroep aanmelden om als wijk te
verduurzamen.
● Er wordt een energie scan ontwikkelt waar huiseigenaren een totaalplaatje krijgen van de
kosten van het verduurzamen van hun woning.
Duurzame educatie
● Is bezig met een plan voor het gemeenschappelijk verduurzamen van schoolgebouwen.
● Is bezig met het afvalscheiding van scholen. Opmerking zaal: Godelinde- en Vondelschool
draaien al een pilot met het GAD.
Biodiversiteit
● HULPVRAAG: plaats bomen op de beschermde bomenlijst. Aanmelden tot 6 december
2017.
● Is bezig met Operatie Steenbreek.
● Is bezig met bermbeheer GM en het waterbeheer..

