“Een week duurzaam”
in de gemeente Utrechtse Heuvelrug
Dorpsgesprek Maarn Maarsbergen

Op dinsdag 9 okt 2018 van 19:30 tot 21:30 uur,
in dorpshuis De Twee Marken, Trompplein 5 in Maarn

Een hele week lang activiteiten in de gemeente Utrechtse Heuvelrug onder het motto “Een week
duurzaam”. Woensdag 10 oktober 2018 is namelijk de landelijke Dag van de Duurzaamheid, voor de
achtste keer! De aftrap van deze week is in Maarn.
In het Dorpsgesprek kunnen inwoners van Maarn en Maarsbergen kennismaken met mogelijkheden
van verduurzamen op het gebied van wonen (energiebesparing en duurzame opwekking),
(elektrisch) vervoer, wateroverlast en droogte, duurzaam (en lekker) eten, en duurzaam gebruik van
spullen.
Programma van het Dorpsgesprek
19.00 u
19.30 u
19.40 u
20.00 u
20.15 u
21.15 u

21.30 u

Inloop met koffie en thee
Welkom door het Dorpsberaad en Heuvelrug Energie, de onafhankelijke vereniging
voor energie en duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug
Inleiding door Rob Jorg (wethouder milieu gemeente Utrechtse Heuvelrug en tevens
dorpswethouder van Maarn)
Toelichting op de thema’s: wonen, vervoer, water, eten en circulaire economie
Drie rondes van gesprekken aan tafels per thema onder leiding van een deskundige
gespreksleider
Korte terugmelding door de gespreksleiders. Aankondiging van overige activiteiten in
“Een week duurzaam”. En toelichting van contactgegevens voor inwoners die verder
aan de slag willen met duurzame maatregelen
Napraten met een drankje
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Thematafels gaan in op:
 WONEN: Je ontmoet lokale energieambassadeurs, hoort meer meer over collectieve
zonnepanelen, “postcoderoos”-projecten, de cursus “Duurzaam en comfortabel wonen” en je
wisselt ideeën en ervaringen uit
 VERVOER: Je maakt kennis met elektrisch rijden: wordt het tijd voor een (elektrische) deelauto via
WedriveSolar, MyWheels of Snapcar? Je hoort over de uitrol van laadpalen in de gemeente, en
kunt uitgebreid een snelle Speed Pedelec elektrische fiets bekijken
 WATER: Je hoort over “Operatie Steenbreek” van het waterschap en ….
 ETEN: Je doet goede ideeën op over duurzaam (en toch lekker) eten
 CIRCULAIRE ECONOMIE: Je maakt onder meer kennis met kansen op vermindering van je afval,
de start van een campagne gericht op winkels, en het Repair Café
De dorpscoördinator en het Dorpsberaad kunnen je aan een aparte tafel bijpraten over de
“dorpsagenda”: wat is de afgelopen tijd gedaan, of wat gaat er gebeuren.
Je kunt ook de enquête “Duurzame 100 van de Heuvelrug” invullen en direct zien hoe je scoort qua
duurzame leefstijl. Wie wordt de duurzaamste inwoner van 2018?
Een avond die:
 aanhaakt bij landelijke activiteiten
 bruist van lokale activiteiten
 laat zien wat er allemaal al gebeurt
 enthousiasmeert en betrokkenheid creëert
 laat zien dat iedereen mee kan doen, huurders en woningbezitters, mensen met en zonder
spaargeld
 mensen met ideeën en wensen op het gebied van verduurzaming bij elkaar brengt
 interessant is voor de lokale pers en voor jongeren
 waar mensen ideeën en motivatie mee naar huis nemen en omzetten in concrete acties
 een verband legt tussen duurzaamheid en een gezonde en veilige leefomgeving
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