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Klein is het nieuwe groot
Die kleine initiatieven in de wijk, zijn een groots gebeuren.
Naast Groene Kerken zijn er ook Groene Wijkinitiatieven, gestart door buurtbewoners. Dan gaat het
bijvoorbeeld om het energiezuinig maken van woningen, meer groen in de wijk, duurzaam vervoer,
afkoppelen van het regenwater, recycling en / of het stimuleren van onderlinge contacten.
Deze Groene Wijkinitiatieven zijn een landelijke trend en in de burgerlijke gemeente Renkum zijn er
de laatste jaren vijf ontstaan. De burgerlijke gemeente ondersteunt deze initiatieven en publiceert er
ook het nodige over; kijk eens op www.renkumverduurzaamtsamen.nl. Daar vind je ook tal van
andere duurzame initiatieven, waaronder ... onze PKN-Gemeente als Groene Kerk.
In Oosterbeek kennen we dit rondom Stenenkruis (www.duurzamestek.nl) en rondom de
Weverstraat (www.degroenewever.nl).
Benieuwd wat daar gebeurt?
Ga eens kijken, binnenkort zijn er interessante lezingen en workshops bij Duurzame SteK. Enkele
voorbeelden:
12 januari 20.00 – 21.30 uur online lezing”” Global warming” en de gevolgen voor natuur en
energietransitie”
19 januari 20.00 – 21.30 uur online lezing “Verduurzaming van uw woning in 10 stappen”
26 januari 20.00 – 21.30 uur Isolatie: principes, materialen en isolatieglas
2 februari 20.00 – 21.30 uur Kierdichting en tochtbeperking
9 februari 20.00 – 21.30 uur Ventilatie en warmteterugwinning
enz. enz.
Toen we als werkgroep Groene Kerk om ons heen keken, ontdekten we binnen korte tijd dat er
verschillende gemeenteleden bij soortgelijke initiatieven betrokken zijn geraakt. Daar werden we
vrolijk van.
Zo is Leen van Doorn betrokken bij Groene Stek, Engelien Heinen bij de boomgaard Rosande Gaerd,
Greet Visser bij het opnieuw inrichten van een grasveld aan de Paul Krügerlaan en Käthy Jansen bij
initiatieven aan de Voorinkstraat.
Wij zijn wel benieuwd of er meer gemeenteleden zijn die op één of andere wijze bij dit soort groene
wijkinitiatieven betrokken zijn. Wij horen dit graag!
Mocht je in je eigen wijk zoiets willen beginnen, neem dan contact op met bestaande initiatieven
want zij delen graag hun ervaringen.
Werkgroep Groene Kerk
Teus van Eck, tel. 06 15329704

