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Donderdag 31 maart 2016

Investeren in de toekomst
Verduurzaming is vernieuwing en dat vraagt om creativiteit en een andere manier van denken. Als we vooruit willen, kunnen we niet door blijven gaan op
dezelfde manier. We moeten dingen anders aanpakken terwijl we tegelijk ook heel erg terugvallen op ‘oude’ waarden. We hebben het dan over de kracht van
de samenleving, betrokken zijn bij je omgeving, zorg voor het milieu én zorg voor elkaar, weg van de consumptiemaatschappij en terug naar wat werkelijk
belangrijk is. We hebben de wereld te leen en we willen hem mooier en beter doorgeven dan dat we hem gekregen hebben. En dát is waar duurzaamheid
volgens mij over gaat.
Wat ik belangrijk vind als investering in duurzaamheid, is dat we nu een beweging in gang zetten. We hebben geld
gereserveerd in de begroting om aan duurzaamheid te besteden. Geld uitgeven is op zich niet zo moeilijk. Maar
als we dat op een verstandige manier willen doen, vraagt dat om zorgvuldigheid. Het kan niet zo zijn dat we
over een jaar achterom kijken, dat de pot leeg is, en dat we er nog hetzelfde voor staan als nu. Waar we
gaan investeren in duurzaamheid, moet een bal gaan rollen die niet meer te stoppen is.
Als college of gemeenteraad kunnen we dit zo wel willen. We kunnen ook geld voor duurzaamheid
reserveren. Maar het is niet zo dat we daarmee de knop om kunnen zetten en dat er dan direct
een nieuw licht gaat schijnen. Daar zijn mensen voor nodig, mensen die samen veel meer kunnen
bereiken dan wij alleen. Daarom betrekken we inwoners, scholen, bedrijven en organisaties. Zij zijn
onmisbaar als het om verandering gaat. Uiteindelijk kunnen we samen de wereld veranderen, te
beginnen bij Laarbeek.
De volgende stap
Het is een spannend traject. Een grillig proces. Wat willen we niet? Maar belangrijker is nog: wat
willen we wel? Duurzaamheid wordt vaak in drie gebieden opgeknipt: Milieu, natuur & grondstoffen,
Mens & maatschappij en Economie. Dat alles is een te ruim begrip om mee te werken. Dat zal versmald
moeten worden om te voorkomen dat er onvoldoende precisie en focus is.
Hoe we die focus leggen, gaan wij niet alleen bepalen in het gemeentehuis. Dat doen we in samenspraak
met de samenleving. Inwoners kunnen meepraten en zeggen waar zij de nadruk op willen leggen. Om
daar mee te starten, zoeken we nu direct mensen om deel te nemen in een klankbordgroep. Wilt u hierin
meedenken, meepraten en meebeslissen, laat het ons weten! Samen gaan we het verschil maken. Aan de slag!

Delen is duurzaam

Wij zoeken goede voorbeelden!

Gezamenlijke consumptie werd door TIME Magazine al één van
de tien ideeën genoemd die de wereld gaan veranderen. Lenen,
huren, delen; eigenlijk ligt het zo voor de hand. Door spullen
zoals tuingereedschap, een partytent, een hogedrukspuit,
feestkleding, fietsen et cetera te delen, hoeven we er minder
van te kopen. En die partytent heb je immers niet iedere dag
nodig. Zo bespaar je enerzijds geld en anderzijds voorkom je
milieuschade.

We zijn op zoek naar goede voorbeelden van duurzaamheid in
Laarbeek. Zoals hierboven al aangegeven, wordt duurzaamheid
vaak in drie verschillende gebieden verdeeld:
• Milieu, natuur & grondstoffen
• Mens & maatschappij
• Economie
Naast een aantal initiatieven die we al kennen, zoeken we naar
nog meer Laarbeekse toonbeelden op deze drie vlakken.

Er zijn inmiddels verschillende platforms waarop je in jouw
buurt spullen te leen kunt aanbieden of te leen kunt vragen. De
bekendste hiervan is Peerby met een eigen website, facebook en
een gratis app.

Kent u een bedrijf dat een innovatief duurzaam product maakt
of dat bijzondere grondstoffen verwerkt? Kent u projecten of
initiatieven die de samenleving echt anders benaderen, die de
toekomst veranderen? Zijn er activiteiten of evenementen die
duurzaam worden opgezet of gericht zijn op duurzaamheid?

Op www.buynothingnew.nl en via Kassa van de VARA vind je
een breder overzicht van de sites waar je terecht kunt. Zet het
online! Zo help je anderen, ontmoet je nieuwe mensen en doe je
tijdens het uitlenen en huren vast weer nieuwe ideeën op.

Laat het ons weten! Mail ons via duurzaam@laarbeek.nl.

Heeft u een mening die u wilt delen?
Als u een vaste lezer bent van deze krant, is u hopelijk een paar weken geleden ook onze eerste duurzaamheidspagina opgevallen.
Toen
hebben Rianne Schwillens en Joan van Wetten zich bij u geïntroduceerd als programmabegeleiders voor het duurzaamheidstraject.
Zij zijn op dit moment bezig met het opstellen van een programmaplan. Dit zal de basis vormen voor verdere plannen in de komende
jaren.
Een van de eerste stappen die nu genomen wordt, is het samenstellen van een klankbordgroep. We zoeken daarvoor naar mensen die gevraagd en ongevraagd
adviezen geven met betrekking tot het onderwerp duurzaamheid en het te doorlopen proces. Inwoners van Laarbeek met belangstelling voor duurzaamheid in
de volle breedte van het onderwerp. Dus verdeeld over de drie dimensies van duurzaamheid: Mens & maatschappij, Economie en Milieu, natuur & grondstoffen.
Wij zijn op zoek naar vier leden voor deze klankbordgroep. Is dat iets voor u? Dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@laarbeek.nl. Als er zich meer dan vier
personen aanmelden, dan is dit zeker geen probleem. De gemeente is namelijk ook op zoek naar leden voor de verschillende werkgroepen.
Wij hopen snel iets van u te horen.

