
 Wethouder Gerben Struik van 
Gooise Meren doet mee aan de 
campagne 100-100-100. Dit is een 
project waarbij 100 huishoudens 
(of gezinnen), 100 dagen lang, 
100% afvalvrij leven. De actie 
duurt van vrijdag 11 november tot 
19 februari. Meedoen betekent dat 
u dagelijks tips, informatie en 
inspiratie over afval scheiden en 
het voorkomen van afval krijgt.

    Aanmelden
    “Als je er eenmaal aan begint, 
wordt het een sport om zo min 
mogelijk restafval over te houden,” 
zegt Struik. “Veel mensen scheiden 

hun afval al maar dat kan nog best 
wat beter. Daarom doe ik mee aan 
100-100-100 en ik zou het 
geweldig vinden als meerdere 
inwoners aansluiten! Het is 
belangrijk dat we inzien dat afval 
grondstof kan zijn voor nieuwe 
producten.” Aanmelden kan tot 11 
november op gad.100-100-100.nl.

    Online platform
    Op het online platform staan 
dagelijks nieuwe tips, filmpjes en 
eenvoudige opdrachten. 
Deelnemers kunnen er ook hun 
resultaten delen en elkaar tips 
geven. Wie meedoet, dingt mee 

naar verschillende prijzen én je 
komt erachter dat het helemaal 
niet zo lastig is om minder restaf-
val over te houden. Meedoen is 
bovendien gratis. 

    Minder restafval door deelnemers
    De hoeveelheid restafval ligt in 
Nederland gemiddeld op ongeveer 
210 kilogram per persoon per jaar. 
Tijdens de 100 dagen in 2015 kwam 
het gemiddelde van de 100-100-
100 deelnemers uit op 22,5 kg. Dat 
betekent 89% minder restafval dan 
de rest van Nederland.   

 Samen naar een Versnellingsagen-
da Duurzaamheid   
 Gemeente Gooise Meren wil één van de duurzaamste gemeenten in 
Nederland zijn. Dat betekent dat de gemeente zich inzet voor een 
harmonieuze en leefbare omgeving, nu en in de toekomst. Een gemeen-
te waar het voor iedereen goed wonen, leven en werken is. Gooise 
Meren kan deze ambitie niet alléén waarmaken. Daarvoor zoekt de 
gemeente samenwerking met haar inwoners, (maatschappelijke) 
organisaties en bedrijven. We zien deze weg naar een duurzame 
gemeente als een verantwoordelijkheid en opgaaf voor de gehele 
gemeenschap, inclusief de gemeentelijke organisatie en de politiek.
     

    Initiatiefgroep
    Binnenkort start een kleine groep 
initiatiefnemers met de voorberei-
ding van een werkatelier om met 
inwoners, maatschappelijke 
organisaties, bedrijven en de 
gemeente gezamenlijk een 
Versnellingsagenda voor 
Duurzaamheid in Gooise Meren te 
maken. Deze initiatiefgroep is een 
vervolg op een gemêleerde groep 
die in het voorjaar van dit jaar 
tweemaal bijeen is geweest om na 
te denken over duurzaamheid in 
Gooise Meren. Enkele thema’s die 
daarbij zijn benoemd zijn: energie, 
waarderende economie, voeding, 
bewustwording, jeugd en jongeren 
en grondstoffen en afval.

    Versnellingsagenda
    De versnellingsagenda schetst een 
toekomstperspectief. Hierin staat 
helder en concreet verwoord hoe 
een duurzaam Gooise Meren er 
volgens alle betrokkenen in 2030 

uit ziet: Wat zijn onze ambities en 
doelen? Wat is de bijbehorende 
uitvoeringsagenda. Wie gaat welke 
acties met wie in gang zetten op 
de korte en middellange termijn? 
Gelukkig gebeurt er al veel op het 
gebied van duurzaamheid in 
Gooise Meren. De 
Versnellingsagenda wil daar een 
extra impuls aan geven. Want de 
opgaven waar wij bijvoorbeeld op 
het gebied van het klimaat en 
energie voor staan zijn aanzienlijk.

    Via de krant en andere media 
houden wij u op de hoogte van de 
ontwikkelingen rondom de 
Versnellingsagenda.

    Wilt u nu al meer informatie 
hierover? Neem dan contact op 
met Gerard Verweij, adviseur 
duurzaamheid van de gemeente 
via g.verweij@gooisemeren.nl.   
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 Jong geleerd is oud gedaan   
 Op initiatief van Energie Besparen 
Gooi en Vecht gingen in 2015 en 
2016 ruim 1200 leerlingen van 
regionale basisscholen aan de slag 
met duurzame energie en energie-
besparing. Gastdocenten van 
Stichting Omgevingseducatie en 
NME Centrum Het Spookbos 
begeleidden de opdrachten. De 
leerlingen kregen een workshop 
met praktische opdrachten over 
stroomverbruik, een experiment 
met een model-zonneboiler, met 
isolatie en met groene energie. 
Ook werden er lessen gegeven 
over de werking van zonne-ener-
gie waarbij ieder kind een Solar-
bloem maakte die kon draaien met 
behulp van een motortje en een 
zonnepaneeltje. Na afloop 
maakten de kinderen een PEP 
(Persoonlijk Energie Plan).

    Energie is overal
    Tijdens de les leren kinderen dat 
energie overal is: het is nodig voor 
beweging, groei, verlichting, 
verwarming…… De zon is daarbij 
onze belangrijkste energiebron. 
Ook fossiele brandstoffen zoals 
aardgas, aardolie en steenkool 
zouden er niet zijn zonder de zon. 
Deze energiebronnen gebruiken wij 
het meest. Al zijn ze aan het 
opraken, de winning ervan veroor-
zaakt problemen en de verbranding 
veroorzaakt vervuiling en een 
overmaat aan broeikasgassen. 
Daarom is het goed om zuinig te 
zijn met energie en gebruik te 
maken van schonere energie die 
niet opraakt.

    Duurzaamheid dichterbij

    Basisscholen besteden graag 
aandacht aan natuur, wetenschap 
en techniek. Energie is ook 
onderdeel van de lesmethoden 
voor natuuronderwijs. Uit de grote 
belangstelling blijkt wel dat dit 
thema goed aansluit bij het 
onderwijsprogramma. Enkele 
reacties van leerkrachten:
“Het bracht het thema 
Duurzaamheid concreet dichterbij”. 
“De leerlingen werden enthousiast 
gemaakt en werden uitgenodigd 
om mee te denken over verschil-
lende zaken die wel in hun omge-
ving voorkomen maar waar helaas 
vaak te weinig tijd voor is”. 
“Leerlingen werden op een mooie 
en goede manier geïnformeerd 
over het gebruik van duurzame 
energie”.   

 Wethouder Gerben Struik roept 
inwoners van Gooise Meren op 
ook mee te doen aan 100-100-100   

Milieu & Duurzaamheidpagina | 12 oktober2016


