
 Duurzaamheidsbeweging 
Gooise Meren
    Het klimaat was een belang-
rijk thema in de provinciale 
verkiezingen. Tussen politieke 
partijen onderling en tussen 
burgers onderling bestaan 
behoorlijke verschillen van 
inzicht. Moet ons land voorop 
lopen? Hoe verdeel je de kos-
ten over inwoners en bedrij-
ven? Hoeveel windmolens ver-
draagt ons vlakke land? Toch 
zijn de meeste mensen het 
erover eens dat het belangrijk 
is om aan duurzaamheid te 
werken. Uiteenlopende over-
wegingen en motieven spelen 

voor burgers een rol: van de 
verlaging van hun energiekos-
ten tot de toekomst van hun 
kleinkinderen.
In Samen Sneller Duurzaam 
Gooise Meren - een bewe-
ging van inwoners, onderne-
mers en gemeente - is voor 
al die drijfveren plek. Naast 

het gedeelde belang van 
duurzaamheid is er nog een 
tweede verbindende schakel: 
de ervaring dat je er veel 
plezier en voldoening aan kunt 
beleven om je samen met 
anderen in te zetten voor een 
mooi doel!
De Duurzaamheidspagina 
geeft deze keer een inkijkje 
in vier activiteiten die in het 
kader van Samen Sneller  
Duurzaam plaatsvinden. Vier 
activiteiten waarin optimisme 
en samen zinvol bezig zijn de 
toon zetten.  

 Duurzaamheidscafé Gooise Meren   
 Regelmatig wordt vanuit de 
beweging Samen Sneller 
Duurzaam een Duurzaam-
heidscafé georganiseerd. 
Steeds staat een ander thema 
centraal. Denk bijvoorbeeld 
aan duurzaam ondernemer-

schap, innovaties, mode of 
stadslandbouw. Er zijn altijd 
inspirerende, lokale sprekers 
en presentaties. Er wordt live 
muziek gespeeld en je kunt 
elkaar ontmoeten onder het 
genot van een drankje. 

Niet alleen het thema wis-
selt per keer, ook de locatie. 
Elk café wordt weer op een 
andere interessante plek in 
Gooise Meren gehouden. Je 
vindt de data en locaties op de 
website samen-sneller-duur-
zaam.nl. Daar kun je je ook 
inschrijven voor de digitale 
nieuwsbrief. Dan blijf je op de 
hoogte van alle ontwikkelin-
gen!

Het eerstvolgende café wordt 
gehouden op vrijdag 17 mei 
en heeft als onderwerp: 
Tuinieren 2.0.

Wil je zelf een bijdrage 
leveren aan het duurzaam-
heidscafé? Laat het ons 
vooral weten. Dat kan via een 
mail naar info@samen-snel-
ler-duurzaam.nl. We nemen 
dan contact met je op.    

 Thema-avond in Filmhuis 
rond ‘Green Tales of the City’   
 Filmhuis Bussum en Samen 
Sneller Duurzaam organi-
seren op woensdagavond 
10 april een nieuwe film- 
en debatavond. Centraal 
staat ‘Green Tales of the 
City’ van documentaire-
maakster Gwen Jansen. 
Een film met een optimis-
tisch geluid over duur-
zaamheid. Gwen is er op 
deze avond zelf bij. Na de 
film biedt de organisatie 
in het café een drankje en 
een hapje aan. CO2-neu-
traal uiteraard. Het belooft 
een avond te worden die je 
niet wilt missen!

    De film volgt ontwikkelingen 
in vijf Nederlandse steden en 
vertelt het verhaal van een 
aantal bevlogen en gedreven 
mensen die vernieuwende 
projecten zijn gestart. Projec-
ten om hun stad een stukje 
schoner, duurzamer en pretti-
ger te maken. ‘Green Tales of 
the city’ sleepte op het Ameri-
kaanse filmfestival ‘A Show for 
A Change’ de Social Impact 
Award in de wacht. Extra leuk 
dus dat Gwen Jansen de film  
zelf inleidt. 

   De ‘green tales’ in Gooise 
Meren 
   Na vertoning van de film 
wordt nagepraat onder lei-
ding van programmamaker 

Henny Radstaak, bekend van 
‘Vroege Vogels’. Hij praat met 
experts van Milieudefensie 
die de grote Klimaatmars 
op 10 maart organiseerden, 
klimaatcoaches van Klimaat-
gesprekken Muiden én lokale 
klimaatdenkers en doeners, 
waaronder ons eigen Duur-
zaamheidscafé, GreenSpeed 
en de Groene Afslag. Natuur-
lijk krijgt ook het publiek volop 
de gelegenheid mee te pra-
ten. Welke ‘green tales’ heeft 
Gooise Meren te vertellen? 

   Kaartverkoop 
   Toegangskaarten vanaf € 8,25 
zijn te bestellen via de website 
van het Filmhuis: filmhuisbus-
sum.nl.   

 Samen verduurzamen in Rembrandtpark 
en Componistenkwartier    
 Op initiatief van Buurtgroep 
Duurzaam RemCom (zie foto) 
werken inwoners van het 
Rembrandtpark en het Com-
ponistenkwartier in Naarden 
samen aan het verduurzamen 
van hun woningen. Geza-
menlijk worden contracten 
gesloten met aanbieders van 
bijvoorbeeld isolatiemaatre-
gelen en zonnepanelen. Dat 
heeft voor de deelnemers 
twee belangrijke voordelen: 

lagere kosten en de zekerheid 
dat in zee wordt gegaan met 
kundige en betrouwbare leve-
ranciers. 
Op 24 september vond de 
startbijeenkomst plaats. Die 
heeft geresulteerd in collec-
tieve isolatiemaatregelen. 
Deze inkoopactie is verlengd 
tot 1 juni a.s. om alle wijk-
bewoners de kans te geven 
alsnog mee te doen. Zie voor 
meer informatie de website 

duurzaambouwloket.nl/rem-
com. 

    Vervolgbijeenkomst 16 
april
    Op dinsdagavond 16 april is er 
een vervolgbijeenkomst in Jan 
Tabak aan de Amersfoortse-
straatweg 27 in Naarden. Op 
de agenda staan: ‘collectieve 
inkoopactie zonnepanelen’ en 
‘tips om energie te besparen’. 
Naast deze aan individuele 
woningen gebonden ener-
giemaatregelen zal worden 
gesproken over de moge-
lijkheid van een elektrische 
Buurauto in de wijk.  

    Aanmelden
    Er is plek voor maximaal 120 
personen, dus aanmelden 
vooraf is noodzakelijk. Dat 
kan via een mail naar info@
remcom.nl.

 Repair Cafés Naarden en 
Bussum   
 Gooise Meren kent twee 
Repair Cafés: een in Naarden 
en een in Bussum. Vrijwilligers 
zitten klaar om samen met 
de bezoekers reparaties te 
verrichten aan kapotte kle-
ding, apparatuur of fietsen. En 
dat alles in een heel gezellige 
sfeer!
Op zaterdag 6 april kunnen 
inwoners tussen 10.00 en 
12.30 uur langskomen in 

Repair Café Naarden, aan de 
Kolonel Verveerstraat 74.
Op zaterdag 13 april kun-
nen inwoners tussen 10.00 
en 13.00 uur langskomen in 
Repair Café Bussum. Deze 
keer in de bibliotheek aan het 
Wilhelminaplantsoen 18.   


