
Donderdag 7 september 2017 kwamen werkgroepleden van de Samen Sneller Duurzaam 
beweging weer bijeen. Ondanks de vakantieperiode was het nodige werk verzet. Doel van 
deze avond was het bijpraten van nieuwe belangstellenden en hulpvragen onderling 
voorleggen.  

Gezamenlijk werd geconstateerd dat binnen de Gooise Meren gemeenschap veel contacten, 
data en financiën beschikbaar zijn. Kunst is om deze beschikbaar te krijgen.  

Om elkaar regelmatig te treffen en initiatieven met elkaar te blijven oplijnen, is besloten deze 
bijeenkomst maandelijks in de Broedplaats om 19.30 uur op de volgende data te 
organiseren: woe 25 oktober en donderdag 30 november. 

Initiatieven op korte termijn 

● Dialoogdagen openbare ruimte (van 25 sept-8 okt) om mee te praten over de 
inrichting en verduurzaming van de openbare ruimte van Gooise Meren. 

● Duurzaam onderwijs organiseert op 10 oktober een evenement voor 
schoolbesturen, ouderraden etc (basis/voorgezet onderwijs) in de Minister 
Calsschool over de mogelijkheden om duurzame educatie te verwerken in het 
curriculum. Programma staat op: 
https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/duurzaamonderwijsgooisemeren  

● Man op de Maan 
Evert de Bruin prikt een dag in het voorjaar om met belangstellenden van SSD een 
volkstuinpark te bezoeken. Deze parken bestaan al heel lang en zijn van oudsher ‘off 
the grid’. 

● Afvalloze samenleving 
Gaat in 2018 een afvalloos festival organiseren op Pampus.  

Oproep aan de werkgroepen:  
● Het is belangrijk om te weten wat je vertrekpunt is. Er is veel data beschikbaar 

binnen gemeente en waterschap. Maak er gebruik van, formuleer een specifieke 
vraag en mail deze naar info@samen-sneller-duurzaam.nl  
Contact waterschap: Maarten Ouboter, Waternet & werkgroep (WG) biodiversiteit. 

● Mail hulpvragen, input, ideeën etc. ook naar info@samen-sneller-duurzaam.nl  
  
Hulpvragen werkgroepen: 

● Algemene suggesties zaal:  
- Kan er een stadsfonds komen? Opmerking zaal: dan moet je wel eerst een goed 
plan hebben, dan komt het geld vanzelf. 
- Britta Bouma: Floriade 2020 in Almere wil ook initiatieven op het gebied van 
duurzaamheid buiten haar regio betrekken. Zoals start-ups + mensen met afstand tot 
arbeidsmarkt.  
- We zoeken fondsenwervers voor de op te tuigen projecten. Wie heeft contacten? 

● Vlechters: heeft input nodig van de werkgroepen zoals notulen, ideeën etc. Ideeën 
gevraagd om jongeren bij Samen Sneller Duurzaam te betrekken?  
Suggestie zaal: STAD Bussum (Catharina). 

● Biodiversiteit:  
- Hoe publiciteit te generen voor de dialoogdagen openbare ruimte (25 sept-8 okt)? 
- GM heeft zich zojuist aangesloten bij http://www.operatiesteenbreek.nl/ (tuintegels 
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eruit, groen erin). Hoe kunnen we als platform bijdragen? 
- Zoekt contactpersonen op wijkniveau die zich willen ontfermen over de bomen in 
zijn of haar kern.  
Suggestie zaal:  
- Aanhaken bij Troeptrimmen van Britta Bouma/Sandra Geerling en natuurgidsen.  
- Proef wijkbeheer uitbreiden met ecologische thematiek.Cees Bouman (bestuur 
Buurtplatform Parkwijk Naarden) zoekt contact met Thijn Westermann (WG 
biodiversiteit). 
- Kan er gebruik gemaakt worden van de natuurwaardekaart van het WNF? Maarten 
Balzar (fractievoorzitter D66) zoekt dit uit.  

● Gezond lokaal voedsel: op zoek naar locaties waar voedsel verbouwd kan worden.  
Suggesties zaal:  
- Door verlegging A1 lijkt een stuk grond beschikbaar te zijn. Jan Portengen 
(fractievoorzitter GL) onderzoekt dit bij Rijkswaterstaat.  
- Contact zoeken met Natuurmonumenten/Gooisch Natuurreservaat. Willem Kikkert 
(programmamanager doe democratie en duurzaamheid GM) heeft ingang.  
- Zorgboerderij Hoogerlust zou evt. ruimte hebben.  

● Duurzame mobiliteit (fietssnelpaden, bezorghubs etc). Wie wilt deelnemen of kent 
mensen die in deelname geïnteresseerd kunnen zijn? Vooral ondernemers gezocht. 
Tijdelijk bemannen Gerard Verweij en Mas de Goede deze werkgroep.  

● Duurzaam onderwijs organiseert op 10 oktober een evenement voor 
schoolbesturen, ouderraden etc (basis/voorgezet onderwijs) in de Minister 
Calsschool over de mogelijkheden om duurzame educatie te verwerken in het 
curriculum. Tevens hoe groen/blauwe schoolpleinen en daken voor elkaar te krijgen. 
Hulpvraag: vertel de directeur, conciërge, leraren, ouderraden etc op de school van 
je kind over deze info avond. Heel mooi programma volgt op 
https://www.samen-sneller-duurzaam.nl/duurzaamonderwijsgooisemeren  
Suggestie zaal: 
Maarten Balzar brengt de werkgroep in contact met de overkoepelende organisatie 
ouderraden. 

● Waarderende economie zoekt funding voor het project ‘onderhoud 
Naarden-Vesting’. Lokale inkoop en lokale arbeid vooral door mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt.  

● Afvalloze samenleving heeft menskracht nodig. Vooral ondernemers. Hoe krijgen 
ze deze erbij? Wie kent mogelijk geïnteresseerden? Idee; verpakkingsvrije winkel.  
Suggesties zaal:  
- Zoek contact met SUEZ http://www.sita.nl/ recycling & recovery.  
- Zoek contact met Thomas Rau (spullen heb je niet in bezit maar in bruikleen) 
https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/biografieen/r/thomas-rau.html  
- Zoek contact met https://www.kromkommer.com/ producent krom groente & fruit.  

● Eventueel nieuwe werkgroep: Duurzame database van Richard Victor van der Veere. 
Online database met wie doet wat op het gebied van duurzaamheid in GM. Met bv 
spullen (bouwmaterialen), kleding, duurzame diensten. Hulpvraag: zoekt mensen om 
dit verder uit te bouwen.  

 
Acties werkgroepen: 
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Vlechters: 

● Gaan aansluiten bij de diverse werkgroepen om te kijken of er verbindingen gelegd 
kunnen worden en bieden van ondersteuning (pr, funding etc.). 

● Zichtbaar maken wat we met Samen Sneller Duurzaam GM doen: 
- Aansluiting zoeken bij website en social media van gemeente GM. 
- Om de 2 maanden paginagrote publicatie op gemeentepagina in de lokale kranten. 
- Publiceren hulpvragen, notulen etc. op www.samen-sneller-duurzaam.nl  
- Uitgeven eenmalige duurzaamheidskrant? 
- Publiceren via instagram? 
- FIlmen van bv bijeenkomsten werkgroepen en publiceren op youtube/Vimeo? 

● Plannen maandelijkse bijeenkomst werkgroepen. Afgewisseld elke laatste woensdag 
en elke laatste donderdag van de maand bij de Broedplaats in Bussum. 

● Contact zoeken met STAD Bussum, hoe jongeren bij platform betrekken. 
● Creëren vaste ontmoetingsplek voor leden van en geïnteresseerden in de 

werkgroepen.  
● Maken strategisch communicatieplan. 
● Bewustwordingscampagne, iedereen duurzaam bewust in 2030.  

 
Biodiversiteit 

● Hoe krijgen we op een positieve manier natuur en milieu in het hart en bewustzijn 
van burgers, beleidsmakers en politici. 

● Onderzoeken hoe de al aanwezige natuurwaarden te versterken. 
● Afkoppeling regenwater van het riool. 
● Start ‘Operatie Steenbreek’ voor vergroening van onze tuinen 
● Weidevogelbeheer. 
● Bomen en maaibeleid gericht op biodiversiteit en duurzaamheid. 
● Bewustzijn kweken op scholen (contact met Maya Heinsbroek. trekker WG duurzaam 

onderwijs).  
● Het in het leven roepen van klimaatprijzen zoals bv de klimaatstraatprijs. Maarten 

Ouboter (Waternet) kan contact leggen voor evt. funding/verdubbeling).  
 
Alle gebouwen klimaatneutraal 

● Voorbeeldwijk bij ‘t Spant, overtuigen van inwoners om te verduurzamen. 
● Professionalisering energieloket en duurzaam bouwloket daarin op laten gaan. 
● Mogelijkheid tot het afsluiten van leningen t.b.v. duurzame aanpassingen woning 

tegen lage rente.  
● Gerard Verweij (milieu- en duurzaamheidcoordinator GM) heeft contact met 

Vereniging Nederlandse Gemeenten over de energietransitie. 
● I.s.m. met www.wattnu.org aanschaffen 2 windturbines die door ruimtegebrek GM 

geplaatst zouden kunnen worden in Almere.  
● In kaart brengen welke subsidiepotjes er zijn voor inwoners GM voor duurzame 

aanpassingen woningen.  
● WG biodiversiteit wil dat er natuurinclusief wordt gebouwd.  

 
Duurzaam onderwijs 

http://www.samen-sneller-duurzaam.nl/
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● Organiseert een informatief evenement 10 oktober.  
● Bewustwordingscampagne lager/hoger onderwijs. 
● Duurzaamheid opnemen in curriculum scholen.  

Suggesties zaal:  
- Troeptrimmen met kinderen 
- Lessen koppelen aan thema’s platform 
- Kinderen ambassadeur voor hun school op andere scholen laten zijn. 
 
Waarderende economie 
Heeft met hulp van statushouders en Broedplaats Gooise Meren de Mess in Naarden 
Vesting geschilderd. Idee was om de Buiten Beter app in te zetten (i.v.m. werkvoorraden). 
Gertine de Boer (social media GM) heeft dit reeds onderzocht en app werkt niet samen met 
GM systeem. Ze vraagt de gemeente te benaderen via website, Facebook en Twitter.  
 
Lokaal gezond voedsel 
- Vinden van landbouwgrond.  
- Bekendheid genereren voor bestaande pluktuinen, kruidenbakken etc.  
 
Vliegwielgroep 
De initiatiefgroep heeft haar werk afgerond en gaat afgeslankt over in de vliegwielgroep. 
Deelnemers: Gerben Struik (wethouder GL), Max de Goede (alle gebouwen 
klimaatneutraal), Kees Hogenbirk (afvalloze samenleving), Mariska Dam (vlechters). 
Bijeenkomst: 4 oktober, dan wordt duidelijk wat deze groep gaat doen. 
 
Tiny House GM 
Op de Broedplaats in Bussum wordt een off the grid Tiny House geplaatst als experiment. 
Kees Hogenbirk is de trekker hiervan.  
 
Man op de Maan 
Evert de Bruin prikt een dag in het voorjaar om met belangstellenden van SSD een 
volkstuinpark te bezoeken. Deze parken bestaan al heel lang en zijn van oudsher ‘off the 
grid’.  
 
Afvalloze samenleving 
Gaat in 2018 een afvalloos festival op Pampus. Locatie is reeds, onder voorbehoud datum, 
ter beschikking gesteld.  
 
Wat kun je zelf doen om het platform Samen Sneller Duurzaam meer bekendheid te 
geven: 

● Link met https://www.linkedin.com/in/samensnellerduurzaam/ zodat we elkaars 
netwerk versterken. 

● Word lid van de Facebook pagina van SSD: 
https://www.facebook.com/Samen-Sneller-Duurzaam-1922374617976068 en 
like/deel berichten. 

● Pas je elektronische handtekening in je mail aan. Meld dat je lid ben van het platform 
Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren met een link naar 

https://www.facebook.com/Samen-Sneller-Duurzaam-1922374617976068
https://www.linkedin.com/in/samensnellerduurzaam/


www.samen-sneller-duurzaam.nl Hoe je deze aanpast staat hier: 
https://support.office.com/nl-nl/article/Een-digitale-handtekening-toevoegen-aan-of-ve
rwijderen-uit-Office-bestanden-70d26dc9-be10-46f1-8efa-719c8b3f1a2d  
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