Werkgroep Duurzaam en Groen
De draagkracht van de aarde wordt overschreden, dit kan niet altijd zo
doorgaan. Daarom moeten we maatregelen treffen. Een duurzame
samenleving stoelt op drie pijlers:
 Planet
 People
 Prosperity (vaak ook Profit genoemd)
Alle elementen moeten in verhouding aanwezig zijn. Als de nadruk te veel ligt
op winst (profit/prosperity) kan dit ten koste gaan van het milieu (planet) of de
samenleving (people). Bedrijven of initiatieven die geen geld verdienen, blijven
echter ook niet lang bestaan en kunnen geen positieve impact hebben.
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Planet
Natuurlijke bronnen zijn schaars en ecosystemen kwetsbaar.
Om de wereld leefbaar te houden, moeten wij op lange
termijn zorg dragen voor het milieu.

Huidige situatie
 Veel vragen bij burgers over energietransitie;
 advies is vaak niet onafhankelijk en moeilijk te vinden;
 geen centraal aanspreekpunt voor vragen.

Actielijst
1. Faciliteer een centraal informatiepunt, een energieloket of
energiehuis;
2. betrek actief burgers, nodig hen uit;
3. faciliteer duurzaamheidsleningen aan inwoners;
4. behoud groen rondom de gemeente.

Taak voor de gemeente
Een centraal informatieloket rondom duurzaamheid en
energie voor inwoners, die hen actief uitnodigt om langs te
komen en hen met concrete maatregelen en leningen
ondersteunt.

Werkgroep Duurzaam en Groen
People
Niet alleen natuurlijke bronnen zijn van waarde, ook
menselijke aspecten zoals een gezonde en goed opgeleide
bevolking, sociale netwerken en structuren zijn belangrijk.

Huidige situatie





Bijna geen groen in het centrum van Kaatsheuvel;
onvoldoende parken en speelweides voor kinderen;
pleinen zijn alleen maar betegeld;
buiten geen ontmoetingsplekken voor ouderen.

Actielijst
1. Outdoor fitnessparcours voor oud en jong;
2. een centrale plek voor vuurwerk;
3. meer elektrisch en openbaar vervoer;
4. meer sociale duurzaamheid – mantelzorgcentrum, meer
ouderen nabij het centrum;
5. meer woningvoorzieningen op maat voor ouderen,
statushouders en alleenstaanden.

Taak voor de gemeente
Beleid dat gericht is op het groener inrichten van de publieke
ruimte waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
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Prosperity
Prosperity gaat vooral over welvaart, maar dit moet
uiteraard ten goede komen aan het algemeen welzijn.
Economische stabiliteit of vooruitgang moeten de
maatschappij ondersteunen.

Huidige situatie
 Economie is nog niet circulair;
 gemeente neemt nog niet voldoende eigen verantwoordelijkheid;
 weinig ondersteuning voor inwoners op het gebied van circulaire
economie.

Actielijst
1. Gemeentewagens en bussen op elektriciteit of waterstof;
2. inkoopbeleid gemeente richten op duurzaamheid;
3. afdeling op gemeentewerf met spullen die mogen worden hergebruikt;
4. deelplatformen ondersteunen voor lenen, diensten en reststromen;
5. straatverlichting recyclebaar, op zon en aan/uit met bewegingsdetectie.

Taak voor de gemeente
Beleid dat gericht is op circulaire economie en inwoners de
mogelijkheden geeft om hieraan deel te nemen.

