Millenniumgemeente Langedijk in 2017

Dankzij de projectmatige aanpak die in 2017 is ingevoerd, kunnen de vrijwilligers
van Millenniumgemeente Langedijk (MGL) zich voortaan inzetten voor een
specifiek doel. Met als gevolg minder belasting van de deelnemers, betere
verdeling van de werkzaamheden en snellere besluitvorming door beperking van
het aantal leden in het Comité van Aanbeveling (CvA). Bovendien wordt per
project gebudgetteerd. Dat heeft geleid tot meer inzicht in de kosten.
De manier waarop Langedijk een bijdrage levert aan de Global Goals, wordt
voorbereid in de projectgroepen en het dagelijks bestuur van het Comité van
Aanbeveling (CvA). Die onderhoudt daarvoor de regionale en landelijke contacten
en zet eventuele samenwerkingsverbanden in gang. Ook organiseert dit comité de
projecten en werkzaamheden met overlappende thema’s en zorgt voor de
benodigde in- en externe communicatie.
Werkwijze
Het programmamanagement is verantwoordelijk voor de samenhang tussen de
afzonderlijke projecten op basis van het geselecteerde doel. De basis voor elke
activiteit is een concreet voorstel van de projectleider. Vervolgens besluit het
programmamanagement over uitvoering, kosten en benodigde publiciteit. De
deelnemende projectleden zijn zelf verantwoordelijk voor de voortgang van de
werkzaamheden. Deze nieuwe werkwijze, in combinatie met de selectie van vier1
van de zeventien ontwikkelingsdoelen, is goed bevallen.
Betrokken vrijwilligers
Globaal zijn tachtig vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van MGL. Zij
nemen deel in een van de vijf projectgroepen of samenwerkingsvormen
als Bekerstreet, Duurzame Doe Dag en Communicatie.
Een vaste kern, bestaande uit de leden van het CvA en de afzonderlijke
projectleiders, sturen de verschillende activiteiten aan. De vrijwilligers
krijgen geen vergoeding voor hun inzet. In bepaalde gevallen (Bekerstreet,
Communicatie) wordt wel een financiële bijdrage uitgekeerd.
•
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De vier geselecteerde doelen zijn: 1: Geen honger, inzet van duurzame landbouw; 2: Schoon
drinkwater & sanitair voor iedereen; 3: Toegang tot betaalbare & duurzame energie; 4: Duurzame
consumptie & productie.

Wij zijn sterk afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Als dank wordt
hen op 22 september een duurzame barbecue aangeboden. Die avond
krijgen de aanwezigen vragen voorgeschoteld over duurzame voeding. Dit
levert diverse suggesties op ter voorkoming van voedselverspilling en
zorgt voor meer inzicht in de voedselketen.
Samenwerking
Afgelopen jaar is met 25 lokale bedrijven/instanties samengewerkt. Daarnaast
hebben twaalf lokale organisaties ons gesteund door een financiële bijdrage of
een donatie in natura.
De contacten met de gemeente Langedijk zijn, na het vertrek van
burgemeester Hans Cornelisse en wethouder Bert Fintelman, op de oude voet
voortgezet. Voorzitter en secretaris van MGL overleggen drie maal per jaar met
burgemeester Jan Hoekema en wethouder Gerard Rep. De beleidsmedewerker
Milieu is lid van het CvA en als zodanig de verbindende schakel tussen MGL en
de gemeente Langedijk.
In 2017 zijn we – wederom - genomineerd voor de Martin Neesenprijs van stichting
Lief Langedijk. Dat zorgde ervoor dat we een promotiefilm konden laten maken.
Overigens ging Stichting Geloof, Hoop en Liefde met de eer strijken.
Publiciteit
In het voorjaar van 2017 is, dankzij Lief Langedijk, de promotiefilm opgenomen.
Daarin worden de vier doelen op ludieke wijze in beeld gebracht, waarbij de
lokale situatie wordt toegelicht. Op één dag zijn op vier verschillende locaties
opnamen gemaakt, de verbindende beelden en teksten zijn naderhand in de
studio opgenomen. Het resultaat is een aansprekende film over de rol van MGL
bij realisatie van de vier geselecteerde doelen.
In het Langedijker Nieuwsblad staan regelmatig publicaties over onze
activiteiten of artikelen over duurzame ontwikkelingen in en rond Langedijk.
Gemiddeld verschijnt er om de week een artikel in deze uitgave. Met de
berichten over Bekerstreet halen we traditiegetrouw de Alkmaarse Courant.
In Langedijk Centraal verschijnen vier bijdragen van Dirk Duurzaam.
Bij zijn afscheid als burgemeester ontvangt Hans Cornelisse het eerste
exemplaar van de uitgave ‘Rottekool, het boek’. Dat bevat een selectie van de
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artikelen die in 2016 zijn verschenen in het Langedijker Nieuwsblad. Het boek is
daarna verspreid onder tientallen relaties en geïnteresseerde lezers.
Op de site Rottekool en de gelijknamige Facebookpagina zijn ruim honderd
satirische berichten geplaatst. Daarin wordt de draak gestoken met duurzame,
lokale ontwikkelingen. De berichten zijn populair, vooral onder jongeren: zestig
procent van de volgers op Facebook is tussen de 18 en 35 jaar oud. Ruim 1.000
lezers liken de Facebookpagina en er zijn ruim 1.000 volgers van de site. De
hoogste score haalde het bericht over het kermisbier; dat bereikte via
Facebook 324.135 (!) personen. In 2017 trok de website bijna 85.000 lezers die
in totaal iets meer dan 114.000 pagina’s bekeken.

Chronologisch overzicht activiteiten in 2017
Op donderdag 6 april vond in De Geist in Sint Pancras de eerste publiekelijke
Inspiratieavond plaats. Het onderwerp was armoede, ongelijkheid en
klimaatverandering. Bezoekers konden via een interactief programma
suggesties aanleveren voor concrete invulling van de voornemens. Dat leidde
tot enkele nieuwe initiatieven én enkele nieuwe vrijwilligers. Naar aanleiding
van deze avond is besloten meer aandacht te besteden aan de invloed van
voeding op ieders welzijn, gezonde voeding in de kantine van het Jan Arentszcollege in Langedijk en ideeën voor een maandelijks Global Goalmenu in lokale
horeca. Die laatste plannen zijn (nog) niet uitgevoerd.
Op donderdag 11 mei organiseerden we samen met de Sociale Winkel de
(h)eerlijke Eerlijk Winkelen Fietstocht van dertig kilometer door Langedijk,
Heerhugowaard en Alkmaar. Vera Verver begeleidde de tocht, waarbij het
plezier belangrijker was dan de prestatie. De route ging langs verschillende
duurzame hotspots in Langedijk en omgeving. Onderweg werd bij speelpark De
Swaan fairtradekoffie en -thee met krentenbrood geserveerd. Na afloop kregen
de deelnemers een zakje zaad uit de Alkmaarse Hortus, goed voor tien
vierkante meter grond vol bloemen in de kleuren van de vier Global Goals.
Op Wereld Fairtrade Dag (zaterdag 13 mei) zijn in de Sociale Winkel zowel
fairtrade als fairtadeproducten onder de aandacht van het publiek gebracht.
Op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli vond het Indian Summer Festival plaats. Dit
muziekevenement en Millenniumgemeente Langedijk zijn onlosmakelijk met
elkaar verbonden via het project Bekerstreet. Daarin werken al acht jaar
tientallen vrijwilligers met de festivalorganisatie samen om zo veel mogelijk
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lege bekers op te halen. Die worden ter plekke gescheiden van het overige
afval. Op die manier zijn afgelopen jaren meer dan 400.000 bekers opgehaald!
In 2017 zijn 30.000 bekers verzameld via twee vaste en een mobiele stand. Net
als vorig jaar, was er ook deze keer weer een ludieke invulling. Zo konden
bezoekers stapels bekers omgooien met een dobbelsteen met daarop de vier
geselecteerde doelen. De beste werpers kregen een toepasselijke attentie of
een uniek tasje van oud zeildoek. Naast twee vaste stands waren er een
mobiele stand van gepimpte kliko’s en een opvallend Greenteam van
Bellenbabes & -boys. Bezoekers konden met hen op de foto waarmee ze twee
vrijkaarten voor Indian Summer 2018 konden winnen.
In de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober organiseerden we weer de
Nacht van de nacht bij stichting Veldzorg. Daarmee vestigen we de aandacht
op lichthinder. Ons land behoort namelijk tot de landen met de meeste
lichtvervuiling, onder meer bij kassen, het wegennet en reclameborden.
Daardoor wordt het op veel plaatsen nooit echt donker. Dat heeft gevolgen
voor mensen en nachtdieren. De tientallen bezoekers volgden een doorlopend
programma. De nachtelijke vaartocht, met aansluitend een korte wandeling
langs het unieke Oosterdelgebied, is daar een geliefd onderdeel van. Ook
waren er lezingen over Dark Sky-reservaten, duurzame energie, de
Waddenvereniging en de sterrenhemel, inclusief uitleg van Metius
Sterrenwacht uit Heerhugowaard. Nieuw dit jaar was de black box waar
deelnemers op hun gevoel de inhoud van vier dozen en de relatie met MGL
moesten raden. Na afloop kregen alle bezoekers een toepasselijke attentie.
Met vier voorlichtingsbijeenkomsten over duurzame energie bij de Sociale
Winkel in winkelcentrum Broekerveiling informeerden we belangstellenden
over praktische energiebesparingsmogelijkheden in combinatie met de kosten
en opbrengsten van de te gebruiken middelen. Daarvoor waren in de maanden
september tot en met december 2017 vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur
zichtbaar aanwezig. Serieuze geïnteresseerden die een gericht
besparingsadvies wilden, kregen die dagen een Ledlamp cadeau.
Doorlopende activiteiten
In samenwerking met wereldwinkel Fair-nu inventariseren en promoten we
continu bij lokale middenstanders en het bedrijfsleven het gebruik van
Fairtrade koffie en -thee. Bij positief resultaat krijgen de ondernemers een
plaatsje op de Eerlijk Winkelen applicatie.
Eind 2017 is verlenging van de titel Fairtrade Gemeente toegekend.
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Twee maal per maand vinden er Repair Cafés plaats. Elke eerste woensdag van
de maand is daarvoor de Sociale Winkel in Langedijk het onderkomen, elke
derde woensdag van de maand vinden we onderdak in het Behouden Huis te
Oudkarspel. Ter plekke proberen we alle huishoudelijke voorwerpen waar een
stekker aan zit, vakkundig te repareren. Daarvoor nemen bezoekers hun
kapotte spullen mee, waarna ze samen met de deskundigen aan de slag gaan.
Nieuwe initiatieven
Naast deze vaste activiteiten, waren er in 2017 nieuwe ontwikkelingen. Zo is
gekozen voor een ander internationaal project. Eind 2016 zijn we gestopt met
het project in Gorgora in Ethiopië. Dit jaar richten we ons op het project UP4S.
Dat bevat de opbouw van huisvesting, het opzetten van educatie, realiseren
van een goede watervoorziening en uitbreiding van lokale groenteteelt voor
schoolkinderen in het dorp Bukomansimbi in Oeganda. Wij garanderen een
bijdrage van € 2.250 aan dit project. Het Jan Arentsz-college Langedijk
organiseert in 2019 een uitwisselingsreis naar Oeganda. Daar doen vijftien
leerlingen aan mee. Zij moeten hun reis zelf bekostigen. Ook hiervoor is een
garantie van € 2.250 als bijdrage aan deze reis toegezegd.
Met het project Vermindering energie-armoede inventariseren we de
mogelijkheden, bereidheid en uitwerking van energiebesparende maatregelen
bij gezinnen met lage inkomens in Langedijk. Op die manier willen we bij die
doelgroep de energie-armoede bestrijden. Daarvoor is onder gebruikers van de
Voedselbank een enquête over hun energiehuishouding gehouden. Daaruit
beek voldoende belangstelling voor dit onderwerp en grote behoefte aan
energiemaatregelen en energiebesparende Ledlampen. Voor de start van dit
project is een garantie van € 3.000 gegeven. Daarnaast vragen we een subsidie
aan de gemeente Langedijk voor bestrijding van energie-armoede en geven we
adviezen en tips voor de aanpak hiervan aan de lokale woningbouwvereniging.
Er is besloten om in Langedijk een energiecoöperatie op te richten. Daarvoor
gaan we samenwerken met Stichting Sportservice Langedijk (SSL). Die wil
zwembad de Bever in Sint Pancras voorzien van zonnepanelen om daarmee
energie op te wekken. Het gaat expliciet om de aanleg van zonnepanelen op
daken van gemeentelijke objecten. Lokale ondernemers en inwoners kunnen
een dergelijk paneel adopteren. Er zijn ongeveer 300 panelen nodig om aan het
energieverbruik van De Bever te voldoen. Het zwemwater wordt overigens met
gasgestookte ketels op temperatuur gehouden. Op termijn streeft SSL naar
volledig energieneutrale locaties. Ter voorbereiding op de oprichting van deze
energiecoöperatie, is eind 2017 een domeinnaam geregistreerd.
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Gemeente Langedijk heeft € 4.500 beschikbaar gesteld voor het uitrollen van
het Klimaatstraatfeest. MGL ondersteunt dit project met een lezing met de
titel ‘De duurzame buurt’ waar in Het Rembrandtkwartier in Alkmaar goede
ervaringen mee zijn opgedaan. Deze voordracht is in februari 2018 gehouden.
We hebben afgelopen jaar de banden met Energie-initiatieven Noord-Holland
aangehaald door actief deel te nemen in dit platform.
Merkbare resultaten
Het lijkt erop dat de belangstelling voor duurzame ontwikkelingen toeneemt.
Dat blijkt uit toename van het aantal ondernemingen dat overgaat naar
verduurzaming van hun activiteiten. Ook stappen steeds meer organisaties en
bedrijven over op Fairtrade producten. Tevens groeit de belangstelling voor het
opwekken van duurzame energie, zowel bij bedrijven als particulieren. Maar
een volledig energieneutraal Langedijk is nog ver weg.
Om dat ultieme doel te bereiken, moeten inwoners, ondernemers en de
politiek in de regio intensief met elkaar samenwerken. Door actief gebruik te
maken van elkaars kennis en op die manier de doelmatigheid te vergroten, kan
serieus werk worden gemaakt van dit streven. Daarnaast achten wij verhoging
van het budget nodig om meer vrijwilligers aan te trekken en de bestaande
projecten succesvol voort te zetten. Bijdragen van de burgerlijke gemeente,
bedrijven en lokale stichtingen zoals Lief Langedijk zijn dan ook meer dan
welkom om onze initiatieven verder uit te dragen.
Zuid-Scharwoude
09 februari 2018
Klaas Zwart, voorzitter Millenniumgemeente Langedijk
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