Samen aan de slag voor een
duurzaam, groen en gezond Zeist
Zeist is een prachtige, groene gemeente, waar mensen met veel plezier
wonen, werken en recreëren. De natuur, de bossen, de landgoederen, het
groen in de wijken… Wie houdt er niet van? En dat willen we graag zo houden.
Vanzelfsprekend is dat niet, want we verbruiken de grondstoffen van de aarde
in een stevig tempo. En op een manier die schadelijk is voor ons klimaat, onze
eigen leefomgeving en onze gezondheid. Samen Duurzaam Zeist wil daar iets
aan doen door in Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter Heide en
Zeist bij te dragen aan oplossingen.

Iedereen is nodig
Zeist groen, natuurlijk en gezond houden: daaraan kunnen we allemaal bijdragen. Sterker
nog, inwoners, ondernemers, instellingen en gemeente hebben elkaar daarvoor hard
nodig. Geen van ons kan het alleen. En we zien gelukkig al heel veel mooie initiatieven:
woningeigenaren, bedrijven en de gemeente isoleren hun panden en plaatsen
zonnepanelen, inwoners scheiden steeds meer afval, fietsen steeds meer en zetten
zich in voor het groen in Zeist. Het zijn slechts enkele voorbeelden van een lange lijst.
Maar er is nog méér te doen! En daar hebben we ú bij nodig.

Wat is ‘Samen Duurzaam Zeist’?
Samen Duurzaam Zeist is een beweging waarin veel van die initiatieven bij elkaar
komen. In deze beweging werken inwoners, ondernemers en de gemeente samen aan
acties die bijdragen aan dat groene, gezonde en duurzame Zeist. Acties die worden
uitgevoerd door inwoners en ondernemers zèlf, al dan niet samen met de gemeente.
We richten ons daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht,
geur, afvalvermindering, energiebesparing en -opwekking en opnieuw gebruiken van
materialen. Een selectie van acties staat op de achterzijde van deze folder.
Lees meer op www.samenduurzaamzeist.nl. Die website is ook een platform waar
mensen ideeën kunnen uitwisselen en met elkaar in gesprek kunnen over de activiteiten
van deze beweging.

Samen Duurzaam Zeist steekt de handen uit
de mouwen. Doet u ook mee?
Iedere inwoner van de gemeente Zeist, dus ook van Austerlitz, Bosch en Duin, Den
Dolder en Huis ter Heide, kan bijdragen aan een groene, gezonde en duurzame
gemeente. Dat kan door actief te worden bij Samen Duurzaam Zeist op een manier
die bij ú past! Meld u bij ons aan en/of deel uw eigen duurzame initiatieven, door te
mailen naar info@samenduurzaamzeist.nl of te bellen naar 06 2136 2425.
Maar u kunt natuurlijk ook thuis aan de slag. Steeds meer Zeistenaren doen dat al,
door energie te besparen, zonnepanelen te plaatsen, auto’s te delen, enzovoort.
Tips? Zie www.mijngroenehuis.nu en www.milieucentraal.nl.

Waar is Samen Duurzaam Zeist
al mee bezig?
De volgende plannen staan al op de agenda van Samen Duurzaam Zeist. De plannen
komen uit het uitvoeringsplan van de Brede Milieu Visie. De Brede Milieu Visie is
verdeeld in vier pijlers:

Klimaat en energie

Kringloopeconomie

• Energieplan Klimaatneutraal 2030. Hoe
komen we tot een Zeist waar we zelf genoeg duurzame energie opwekken om
in onze eigen energiebehoefte te voorzien? Hoe kunnen we energie besparen
en welke duurzame energiebronnen
passen in Zeist?
• Duurzamer maken van bestaande
woningen. Bijvoorbeeld via Stichting
Energie Zeist en verenigingen van eigenaren.
• Slimme energiemeter in de meterkast.
• Energiebesparing en duurzaam
energiegebruik bij bedrijven en
organisaties stimuleren.

• (Elektrisch) fietsgebruik en autodelen
stimuleren.
• Verminderen van verpakkingsmaterialen
en voedselverspilling tegengaan.
• Bevorderen van het composteren van
groente- fruit- en tuinafval in buurten
van Zeist.
• Hergebruik van goederen stimuleren
(kleding, meubels, enzovoort).
• Stadslandbouw: stimuleren van
gezamenlijke (moes)tuinen en
consumptie van streekproducten.

Natuur en landschap

Gezonde leefomgeving

• Watervriendelijke tuinen en afkoppelen
regenpijpen.
• Vergroenen van tuinen: tegels eruit,
planten erin.
• Bekendmaken en ondersteunen van
duurzame initiatieven en voorbeelden.
• Acties voor bijen en andere insecten.
• Adoptie van gemeentelijk groen door
inwoners.

•
•
•
•
•

Campagne Zeist Zonder Zwerfafval.
Aanpakken van geluidsisolatie.
Luchtkwaliteit verbeteren.
Het zelf meten van luchtkwaliteit.
Tegengaan van overlast door houtstook.

U kunt ook actief worden in de werkgroep Communicatie van Samen Duurzaam Zeist,
door te helpen de communicatie met de samenleving over dit onderwerp vorm te geven.

Andere initiatieven
Naast de activiteiten van Samen Duurzaam Zeist zijn allerlei bewonerscollectieven,
instellingen, bedrijven en de gemeente actief met andere acties:
• Zorginstellingen, woningcorporaties, bedrijven, gemeente en scholen willen hun
panden duurzamer maken, of zijn al bezig dat te realiseren.
• Allerlei buurtinitiatieven zijn actief bezig met duurzaamheid.
• De gemeente maakt 100 gemeentelijke panden duurzamer.
• In Zeist worden steeds meer duurzame nieuwbouwwoningen gebouwd.
• En deze lijst is nog véél langer…

Waar komt Samen Duurzaam Zeist vandaan?
De basis voor Samen Duurzaam Zeist is gelegd in de Brede Milieuvisie (BMV).
De BMV is opgesteld door de gemeente in nauwe samenwerking met inwoners,
ondernemers en vertegenwoordigers van milieugroepen. Doel van de BMV
is om Zeist een groene gemeente te laten blijven, waar minder grondstoffen
worden verbruikt , waar we de natuur respecteren en waar de inwoners onder
gezonde omstandigheden leven. Ook is in de BMV vastgelegd dat Zeist in 2030
een klimaatneutrale gemeente wil zijn. Dat houdt in dat we met zijn allen in de
gemeente in 2030 evenveel duurzame energie moeten opwekken, als we energie
verbruiken. Het vertrekpunt is dus, dat we onze energievraag binnen onze eigen
gemeente oplossen, en geen duurzame energie (uit bijvoorbeeld zon of wind)
elders inkopen. Het vraagt dus ook van ons dat we flink op energie gaan besparen.
Een stevige uitdaging!
U kunt de BMV en het uitvoeringsplan dat erbij hoort, vinden op
www.samenduurzaamzeist.nl.
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