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Samen Duurzaam Zeist krijgt twee ton van college voor 22 projecten
Ondersteuning aan geïnteresseerde inwoners van Hoge Dennen en Kerckebosch over hoe ze
aardgasvrij kunnen wonen, het stimuleren van gebruik van deelauto’s, een ´groene´ speelhoek bij
de Montessorischool Griffensteyn en een fijnmazig netwerk voor het meten van de Zeister
luchtkwaliteit. Dit zijn vier van de 22 projecten waarvoor Samen Duurzaam Zeist 200.000 euro
heeft gekregen van het college van B&W. Al deze projecten dragen bij aan de doelstellingen van
de Brede Milieu Visie, waaronder de doelstelling ‘Zeist klimaatneutraal in 2030’.
Van de 22 projecten dragen er 19 direct bij aan één van de vier pijlers:
1. Klimaat en energie (een klimaatneutraal Zeist in 2030).
2. Kringloopeconomie (hergebruik van materialen, delen en gebruiken van spullen in plaats van spullen
in bezit hebben).
3. Natuur en landschap (een met groen dooraderd Zeist).
4. Gezonde leefomgeving (een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame
voedselvoorziening).
De overige drie projecten zijn gericht op het stimuleren van nog meer projecten en werkgroepen.
Samen Duurzaam Zeist is in 2017 gestart als beweging om de doelstellingen uit de Brede Milieu Visie
(BMV) om te zetten in actie. De BMV is eind 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Samen Duurzaam
Zeist heeft eind 2017 een huis-aan-huis enquête en bijeenkomsten gehouden, waarbij is onderzocht wat
inwoners van de gemeente belangrijk vinden rond duurzaamheid, welke ideeën ze hebben en waar ze
zelf aan bij willen dragen. Dat heeft geleid tot een aantal werkgroepen en projectplannen. De beweging
legt elk jaar een plan voor aan het college van B&W waarin ze budget vraagt voor de uitvoering van
projectplannen. De gemeente stelt jaarlijks € 350.000,- beschikbaar voor projecten.
Wouter Catsburg, wethouder duurzaamheid: “Mooi is, dat deze plannen vanuit de samenleving komen,
betrokken inwoners lopen hier warm voor. We moeten de komende jaren grote vorderingen maken en
deze projecten zijn een waardevolle stap.”
Samen Duurzaam Zeist
In Samen Duurzaam Zeist werkt een brede groep van inwoners, ondernemers, gemeente en initiatieven
zoals Stichting Energie Zeist sámen. Deze beweging ontwikkelt initiatieven die bijdragen aan een
duurzaam, groen en gezond Zeist en staat open voor iedereen met goede ideeën en zin om aan te
pakken. Meer informatie is te vinden op www.samenduurzaamzeist.nl. Samen Duurzaam Zeist is ook te
volgen op Facebook en Twitter.

Bijlage: de 22 projecten
De financiering van projectvoorstellen met een * is in maart 2018 al goedgekeurd door het college.

Projectnaam

Doel / resultaat

Pijler 1 Energie en klimaat
1. Energieplan*
2. Postcoderoos*

3. Met inzicht echte
energiebesparing

4. Aardgasloos Hoge
Dennen/Kerckebosch
Pijler 2 Kringloopeconomie
5. Circulair inkopen *

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Dit plan omvat stappen die bijdragen aan een klimaatneutraal Zeist in
2030, via energiebesparing en opwekking van duurzame energie.
Project van Mijn Groene Huis, met als doel meer dan 120 gebruikers
(100+ particulieren en 20 ondernemers) ertoe te bewegen deel te nemen
aan Postcoderoos. Dat houdt in dat in aantal aan elkaar grenzende
postcodegebieden gezamenlijk energie wordt gewonnen via
zonnepanelen op daken van grote gebouwen in het gebied.
Project van Mijn Groene Huis: het project draagt bij aan bewustwording
rondom energieverbruik, milieu en duurzaamheid. Doel is ook te komen
tot energiebesparing bij huishoudens, onder meer door de slimme
energiemeters beter te benutten.
Doel is: huishoudens te helpen stappen te zetten richting aardgasloos en
duurzaam wonen in Hoge Dennen/Kerckebosch en omliggende wijken.

Het doel is om voor 2020 25 MKB-bedrijven in Zeist te laten deelnemen
aan de pilot ‘Circulair Inkopen’. Deze bedrijven houden dan bij hun
inkoop er al rekening mee dat ze ingekochte materialen en producten
later weer kunnen laten hergebruiken.
Deelbakfietsen *
Doel: via een pilot op 5 locaties in Zeist elektrische deelbakfietsen
beschikbaar te stellen. Op 3 locaties is dit reeds gerealiseerd
(www.deelbakfietszeist.nl). Als blijkt dat er veel vraag naar is, komen er
mogelijk meer bakfietsen bij.
Meer compost/Compost
Doel: inwoners scheiden meer en kwalitatief beter (zonder vervuiling)
lokaal*
GFT-afval. Ze verwerken meer GFT op eigen terrein, of brengen die
naar een buurt(moes)tuin.
Stadslandbouw/groene
Het doel van dit project is om dankzij extra stimulering in Zeist-West te
makelaar*
komen tot gezamenlijke (moes)tuinen en betrokkenheid van inwoners bij
het openbare groen. Dit helpt onder meer gezondheid en duurzaamheid
te verbeteren.
Deelauto's
Binnen 1 jaar 5 elektrische deelauto’s, na 2 jaar 15 e-deelauto’s in Zeist.
Auto’s zowel bij bedrijven als bij groepjes particulieren. Totaal gebruik
per auto van zo’n 10 mensen.
Circulaire munt
Het project beoogt het introduceren van een lokale munt in Zeist. Met
een lokale munt –met eisen op het terrein van duurzaamheid- wordt
onder meer duurzaamheid gestimuleerd. In eerste instantie een munt die
bedrijven onderling kunnen gebruiken (‘business to business’) en later
kunnen mogelijk ook inwoners aanhaken.
Meer hergebruik
In 2017 hebben Zeistenaren 60 adoptiekerstbomen gekozen. Deze
adoptiekerstbomen
bomen worden niet één kerst, maar jaar op jaar opnieuw gebruikt. In
2018 wordt samen met de Kringloopwinkel de actie ‘adoptiekerstbomen’
herhaald.
Zeister circulaire economie Stimuleren van nuttig hergebruik van ‘spullen’ in alle soorten en maten.
komt in beweging
Via onder meer voorlichting, onderwijs en ondersteunende faciliteiten.
Fairtrade
De Werkgroep Fairtrade ontwikkelt een werkplan om fairtrade meer
bekendheid te geven, meer bedrijven te stimuleren om fairtrade

14. Afvalscheiding

producten te verkopen en natuurlijk Zeistenaren te stimuleren om
fairtrade producten te kopen.
Doel: stimuleren van afvalscheiding door inwoners. Daarmee bijdragen
aan de doelstelling dat elke inwoner maximaal 100 kilo restafval per jaar
produceert.

Pijler 3 Natuur en Landschap
15. Geopark*

16. Natuurlijk spelen het hele
jaar door!

Pijler 4 Gezonde
Leefomgeving
17. Samen meten aan de
Leefomgeving (SMAL)
18. Weggooien is ook Kunst
(WIOK)
19. Zeist op de Fiets (ZopF)

De doelstelling van het project is bewoners en bezoekers van Zeist
nader kennis te laten maken met de geologische ontstaansgeschiedenis,
ondergrond, natuur en cultuurhistorie van Zeist. Via voorlichting,
wandelroutes en educatie. De hogere ambitie is dat er bewuster met het
gebied omgegaan wordt.
Doel is het realiseren van een speelhoek bij de Montessorischool
Griffensteyn. De speelhoek omvat een groen ontdekkingspad,
grasstukken, bamboe en ontdekkingspaden met boomstronken en
balken (gekeurd en veilig).

Doel is om met behulp van inwoners te komen tot een meetnetwerk van
luchtkwaliteit in Zeist. Om de lucht continu, fijnmaziger en beter te
kunnen meten.
Zwerfafval verminderen door het door basisschoolkinderen laten
opfleuren van prullenbakken. Dat leidt ook tot een vrolijker,
aantrekkelijker en persoonlijker straatbeeld.
Doel is (1) het verhogen van de fietsveiligheid en (2) het verbeteren van
het comfort voor fietsers op hoofdfietsroutes.

Communicatie
20. Afronden 1e
activeringsactie
21. 2e activeringsactie
22. Community management

Doel: werving van inwoners voor nieuwe projectplannen.
Doel: nieuwe actie voor werving van inwoners voor nieuwe
projectplannen.
Een community manager die er online voor zorgt dat het gesprek wordt
gevoed, ideeën worden geoogst, verbindingen worden gelegd binnen
het digitaal platform, maar ook naar de pijlertrekkers en het
Communicatieteam.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor vragen aan de gemeente Zeist kunt u op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren bellen naar het
vijfcijferige telefoonnummer 14 030 en mailen naar persvoorlichting@zeist.nl. Buiten kantooruren is de
gemeente op dit e-mailadres bereikbaar.
Voor vragen aan Samen Duurzaam Zeist kunt u terecht bij Evert Jan van Hasselt, telefoon 06 83601758
of e-mail info@samenduurzaamzeist.nl.

