1

Donderdag 25 februari 2016

‘Hoe staat het nu eigenlijk met die duurzaamheidsinvestering?’
LAARBEEK – Het college en de gemeenteraad van Laarbeek gaan voor een duurzaam Laarbeek. De wens om tot een investering in
de toekomst te komen, is al een tijdje bekend. Wij horen regelmatig de vraag voorbij komen ‘hoe staat het nu eigenlijk met die
duurzaamheidsinvestering?’. We zullen u vanaf nu om de paar weken hier informeren over de ontwikkelingen. Achter de schermen
wordt er hard gewerkt, onder andere door de twee programmabegeleiders. Zij stellen zich kort voor en vertellen waarmee ze bezig zijn.
Rianne Schwillens
Mijn naam is Rianne Schwillens, ik ben 38 jaar en werkzaam als beleidsadviseur in de gemeente
Laarbeek. Ik woon samen met Gunther en onze drie kinderen in Weert, de groenste stad van (maar
liefst) Europa. Ik heb in Maastricht Beleid en Beheer gestudeerd en ben na mijn studie aan de slag
gegaan als beleidsadviseur bij een GGD. In 2008 heb ik de overstap naar een prachtige Brabantse
gemeente gemaakt: Laarbeek. Sindsdien ben ik ben vooral actief geweest binnen het sociaal domein
met projecten op het snijvlak van zorg en welzijn. Een paar jaar geleden heb ik een tweejarig
scholingstraject gevolgd en geleerd hoe ik verandertrajecten kan begeleiden op een manier die past
bij de tijd van nu. Ik ben erg blij dat ik mijn kennis en ervaring nu mag inzetten op een ander terrein.
Sinds ik werkzaam ben bij de gemeente, is het gemeentelijke takenpakket en de rol en opvatting over
een gemeentelijke overheid (en daarmee die van de ambtenaar) nogal veranderd. Voor mij komt het
er in essentie op neer dat niet meer de gemeente bepaalt wat ‘goed’ is, maar dat de inwoners dat
zelf willen bepalen. Beleid wordt niet meer achter het bureau gemaakt, maar met en door inwoners
en ander partners. Als ambtenaar moeten wij ervoor zorgen dat duidelijk is wat wél en niet kan
en dat wij de goede mensen bij elkaar brengen. Ik vind het fijn
om met mensen samen te werken en te ontdekken waar
iemand goed in is: “Iedereen is ergens goed in”. Dus
wat mij betreft kan ook iedereen een rol hebben in
het duurzaamheidsprogramma. Daarnaast houd
ik van actie en probeer ik graag nieuwe dingen
uit. Ook dat gaat mij goed van pas komen in
het duurzaamheidsprogramma. Als het aan
mij ligt gaan wij snel aan de slag en maken
wij samen er iets moois van!
Joan van Wetten
Ik ben Joan van Wetten, woonachtig in
Gemert en al vele jaren als planoloog
in dienst bij de gemeente Laarbeek. Ik
heb in die hoedanigheid talrijke grotere
bouwprojecten vanuit de gemeente
begeleid. Denk aan de plannen Strijp,
Revershof, De Zeven Zusters, Woonpark
Zonnetij, Het Klavier, het nieuwe
verzorgingshuis De Regt, De Beekse Akkers
en nog veel meer. In 1997 raakte ik in de ban
van duurzame stedenbouw en deze aspecten denk o.a. aan zongericht verkavelen - zijn dan ook
goed vertegenwoordigd in woningbouwplan Strijp in
Aarle-Rixtel.
In de laatste decennia is de belangstelling voor duurzaamheid vanuit de samenleving en de overheid
wisselend geweest. Nu meer en meer mensen zich bewust zijn van de eindigheid van fossiele
brandstoffen, staat duurzaamheid weer bovenaan op de politieke en maatschappelijke agenda. Het
moet blijkbaar eerst ‘twee minuten voor twaalf’ zijn voordat internationaal de neuzen langzaam in
dezelfde richting komen.
Voor mij is duurzaamheid niet meer en niet minder dan rekening houden met de gezondheid en het
welzijn van de volgende generaties. En ja, duurzaamheid is dus veel meer dan alleen maar energie
en milieu. Het gaat op lokaal niveau ook om bijvoorbeeld leefbaarheid, gezondheid, criminaliteit,
werkgelegenheid, leegstand. En hierin schuilt voor dit programma ook meteen het grote gevaar. Dat
we met hagel gaan schieten en eigenlijk niets raken! Dit is de allergrootste programma-uitdaging:
afbakening van het begrip duurzaamheid en de dingen doen die ook voor de komende generaties
nog het verschil maken. En daarvoor hebben we alle hulp nodig. Niets is zo krachtig als de energie
van de samenleving, dus van de inwoners. En daar zijn we ons zeer van bewust.

Aanpak
Het is prachtig dat de gemeenteraad geld beschikbaar
heeft gesteld voor het thema duurzaamheid, en het
is nu zaak dat de inwoner daar wat van terug gaat
zien: letterlijk en figuurlijk. Het is tijd om het geld
zinvol te besteden en initiatieven mogelijk te maken,
die zonder impuls niet van de grond kunnen komen.
Wij willen dat het thema duurzaamheid gaat leven
in Laarbeek, wij willen mensen graag inspireren en
uitnodigen om hun duurzame ideeën te delen.
Op de korte termijn koersen wij op een bijeenkomst
rond de zomer waarin inwoners, scholen, bedrijven
en organisaties hun plannen en initiatieven over
duurzaamheid kunnen presenteren. Op dat moment
moet duidelijk zijn waaraan initiatieven getoetst
worden. Dit kader moeten wij nog ontwikkelen. Ook
dit doen wij niet vanachter ons bureau, maar zullen
wij in samenspraak met ú - inwoners, organisaties
en bedrijven - ontwikkelen. Dilemma daarbij is dat
wij ruimte willen bieden en niet alles dicht willen
timmeren, terwijl we tegelijk wel transparant willen
zijn over wat wel en niet kan.
Op de lange termijn willen wij samen met iedereen
die daar een rol in wenst te hebben de stip aan
de horizon bepalen. Wat is duurzaam als wij naar
Laarbeek kijken? Wat willen wij bereiken en wat
is daarvoor nodig? Al de stappen die wij van plan
zijn te zetten, worden in een programmaplan
vastgelegd. Zo’n plan is nodig om een planning te
kunnen maken en inzicht te kunnen geven in wat
er nog komen gaat. Het is zeker geen statisch stuk,
maar het zal continu bijgesteld worden op weg naar
die stip aan de horizon. Wij hopen dat het ons lukt
om Laarbeek in beweging te krijgen en dat inwoners
er trots op zijn dat zij in een gemeente wonen waar
duurzaamheid daadwerkelijk een thema is.

En hoe nu verder?
We zijn heel enthousiast dat de eerste stappen in dit initiatief nu gezet zijn. De eerste stappen op weg naar een duurzamer Laarbeek.
Zoals gezegd is dat niet alleen iets van een gemeente, gemeenteraad of een college, maar het is iets van ons samen. We zullen daarom
om de paar weken bij u terugkomen in een rubriek als deze om u bij te praten of naar uw ideeën of mening te vragen. U kunt altijd in contact met Rianne Schwillens
of Joan van Wetten komen via het e-mailadres duurzaam@laarbeek.nl.
In de volgende publicaties kunt u onder andere verwachten: bericht van de wethouder, denkt u mee over een slogan en voorbeelden van duurzaamheid in het land.

