
Samen Sneller Duurzaam 
wil dat de gemeente Gooise 
Meren een van de meest 
duurzame gemeenten van 
Nederland wordt. Door 
inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisa-
ties, politici én ambtenaren 
te betrekken kunnen wij 
dit bereiken. Al bijna 1000 
mensen zijn aangehaakt bij 
allerlei projecten die we sinds 
2016 in Gooise Meren aan 
het uitrollen zijn. Dit doen 
wij via werkgroepen die zich 

allemaal op een ander aspect 
van duurzaamheid richten. 
Denk aan minder afval, meer 
aandacht voor natuur en bio-
diversiteit, het verduurzamen 
van woningen en duurzaam 
onderwijs. Wij laten graag 
zien wat wij doen, maar nog 

belangrijker; wij vinden het 
heel fi jn als zoveel moge-
lijk inwoners zich aanslui-
ten. Samen maken wij de 
gemeente nóg sneller duur-
zaam. Lees op deze pagina 
in de krant waar we mee 
bezig zijn en volg ons via de 
website en op social media. 
We delen graag concrete tips, 
bijeenkomsten en resultaten. 
Blijf op de hoogte via onze 
nieuwsbrief of kijk op samen-
snellerduurzaamgooiseme-
ren.nl. 

Bewoners trekken de kar, wethouders enthousiast  
Samen werken aan duurzame en groene 
gemeente Gooise Meren
BUSSUM - Duurzaamheid en parti-
cipatie, hoe geeft de gemeente daar 
vorm aan? Wethouders Hendriks (par-
ticipatie) en Boudewijnse (duurzaam-
heid) werken zowel voor als achter de 
schermen aan de transitie op weg naar 
een duurzame gemeente. Hoe krijg je 
dat voor elkaar als gemeente? En wat 
is de rol van de inwoners?

Steeds meer projecten die de 
gemeente uitrolt op het gebied van 
duurzaamheid hebben effect op inwo-
ners. Neem bijvoorbeeld Muiderberg. 
Daar speelt het project aquathermie; 
een belangrijke stap om het dorp van 
het aardgas af te halen. En dat gaat 
iedereen in het dorp merken.

Verduurzaming
Boudewijnse is heel enthousiast over 
dit project: ‘Ik word heel blij van hoe 
overheid en inwoners hier samenwer-
ken om tot verduurzaming te komen. 
De gemeente biedt inwoners onder-
steuning en faciliteert met subsidies.  
Wij willen als gemeente graag inwo-
ners ontzorgen bij de beslissing die ze 
nemen. Dat doen we in Muiderberg 
door energiecoaches, vrijwilligers, op 
pad te sturen. Ze bezoeken de mensen 
thuis en geven een op maat gemaakt 
advies. Wij trekken hierin heel graag 
op met Wattnu, een partij waar heel 

veel kennis zit en die ons helpt bij het 
concreet maken van de verduurzaming 
op het gebied van de energietransitie.’ 

De wethouder burgerparticipatie 
heeft nog een ander mooi voorbeeld 
van waar we veranderingen in de 
gemeente zien dankzij betrokken 
inwoners. Hendriks: ‘We moeten als 
gemeente echt fors groener worden en 
er zijn enthousiastelingen die letterlijk 

zelf die handschoen oppakken. Marcel 
Silkens, hovenier, uit Bussum heeft 
zich ingezet om een pocketpark op de 
Peppels te vergroenen en de leefbaar-
heid te versterken. Hij is de beheerder 
geworden, heeft een plan gemaakt 
en zet zich in om dit allemaal mooi te 
maken. Je ziet hoe groen het is en dat 
allemaal dankzij Marcel die dit naar 
zich toegetrokken heeft. De gemeente 
ondersteunt, regelt planten of wat 

hij nodig heeft en je ziet hier direct 
het resultaat van. Een ongelofelijk 
mooi voorbeeld van hoe inwoners en 
gemeente samenwerken om de buurt 
groener te maken.’

Een ander, groter, project waar ook 
bewoners de kartrekkers van zijn is de 
geluidswal bij het Naarderwoonbos. 
‘Als Rijk hebben wij de taak om te wer-
ken aan geluidsreductie. Er komt niet 
zomaar een geluidsscherm, maar een 
zonnewal met zonnepanelen. We slaan 
hiermee twee vliegen in één klap: het 
vergroten van de leefbaarheid en het 
opwekken van groene energie. Een 
prachtig plan uit de koker van de inwo-
ners’, klikt het complimenteus uit de 
mond van Hendriks.

De duurzame beweging krijgt zo 
steeds meer voet aan de grond in de 
gemeente. ‘Maar er is ook nog veel 
niet zichtbaar werk nodig, vertelt 
Boudewijnse. ‘Wij zijn als gemeente 
ook heel beleidsmatig bezig. Dat houdt 
in dat we bijvoorbeeld kijken of regel-
geving aangepast moet worden. En 
we moeten vaak op zoek naar budget-
ten -wat vaak een hele kunst is- om 
duurzame projecten van de grond 
te krijgen. Tot slot werken we bij de 
gemeente zelf aan onze positieve hou-
ding: laten we kijken wat er wél kan 
in plaats van wat niet. Dat motiveert 
zowel ons als onze inwoners om hun 
steentje bij te dragen. En dat is nodig, 
want de komende jaren is er nog 
genoeg te doen op weg naar een duur-
zamere gemeente’, besluit Boudwijnse.

Zwerfvuil opruimen tijdens 
corona
Om tijdens corona veilig zwerfvuil op te ruimen heeft het 
RIVM een aantal richtlijnen opgesteld
●  Houd 1.5 meter afstand van elkaar.
●  Raak geen zwerfvuil aan zonder handschoen (van latex of 
rubber) en/of grijper. 

● Gooi je handschoenen na gebruik weg bij het restafval.
● Gooi het zwerfafval direct weg in een afvalbak.
●  Blijf uit de buurt van kwetsbare mensen zoals ouderen en 
mensen met een zwakke gezondheid.

●  Deel geen handschoenen, grijper of drinkfl es met anderen.

De wethouders roemen inwoner Marcel die het pocketpark onderhoudt en hiermee de buurt vergroent

Ook een elektrische auto kan je prima delen
BUSSUM - Voor de deur van het 
huis van Jesse van den Hoven uit 
Bussum staat een rode, elektrische 
Nissan Leaf. Het is een coöperatieve 
deelauto die iedereen kan huren. 
Van den Hoven noemt zijn concept 
van gedeeld autogebruik Meerdelen. 

In Amsterdam, waar hij en zijn gezin 
een paar maanden geleden nog 
woonden, bleek het delen van een 
elektrische auto erg goed te werken. 
En dus wil hij ook in zijn nieuwe 
woonplaats dit concept uitrollen. Er 
maken nu al een paar vaste mensen 

gebruik van de elektrische leenauto, 
maar het idee is dat er over een 
paar jaar meerdere ‘schone’ voer-
tuigen beschikbaar worden om te 
delen. Niet alleen elektrische auto’s, 
maar ook een personenbusje, fi etsen 
en bakfi etsen. Hij ziet in Gooise 
Meren veel mogelijkheden voor zijn 
groene wagenpark. Inwoners die 
zich willen aansluiten, zijn van harte 
welkom.

Hij denkt ook na over een elektri-
sche oplaadplek. Misschien komt 
er een op het parkeerterrein naast 
Spant! met op het dak zonnepanelen 
die direct energie in de elektrische 
auto’s stoppen. Als het aan Van den 
Hoven ligt, kan dat over twee jaar 
zomaar werkelijkheid zijn. 

Meer informatie over het project is 
te vinden op gooise.meerdelen.com. 

Foto’s:Gooise Meren/Tom Loman



‘Samen steken we de handen uit de mouwen’

Inwoners, ondernemers en studenten: 
sluit je aan bij Samen Sneller Duurzaam

FamFam voor 
tweedehands 
kinderspullen
Sabine Ottervanger (38) uit Bus-
sum is begonnen met een nieuw 
online platform waar ze kinder-
spullen lokaal een tweede leven 
wil geven. Het platform heet: 
FamFam. Hier kunnen families 
kinderspullen uitwisselen. ‘Ouders 
kopen toch vaak kwaliteit voor 
hun kinderen en het kan makkelijk 
een tweede leven mee’, vertel ze.  
Ze wil met haar platform oud-
ers stimuleren om kinderspullen 
een tweede leven te geven en 
daarmee circulariteit bevorder-
en. Kijk voor meer informatie op 
famfam.nl 

WattNu 
zoekt ervaren 
copywriter / 
Wordpress 
adept
Energiecoöperatie WattNu zoekt 
een ervaren copywriter met affi-
niteit voor de activiteiten waar ze 
zich mee bezighouden. Het gaat 
om ongeveer 4 uur per week. 
Daarnaast zoeken ze iemand die 
goed uit de voeten kan met Word-
press. Het gaat om ongeveer 3 
uur per week. Welke vrijwilliger 
komt helpen? Mail voor meer in-
formatie naar: info@wattnu.org

Wie helpt met 
nieuwe vorm 
van Stads-
landbouw?
Om het nieuwe lokale project 
Stadslandbouw te realiseren 
is men op zoek naar enthousi-
astelingen. Eén idee is om het 
zogenoemde Herenboer concept 
in Gooise Meren uit te proberen. 
Initiatiefneemster Karen Smeenk 
uit Naarden: ‘Wij zijn wij op zoek 
naar enthousiaste denkers met een 
praktische inslag, die actief willen 
meehelpen met het opstarten van 
een Herenboerderij of een andere 
vorm van stadslandbouw.’ Neem 
contact op door te mailen naar 
info@samen-sneller-duurzaam.nl

woonstad. We werken en we kopen 
veel buiten de gemeente. Dat moet op 
den duur anders. Hoe kunnen we met 
lokale grondstoffen werken? Daar wil-
len we heel graag over brainstormen 
met ontwerpers.’

‘Ook ondernemers spreek ik graag 
om te kijken welke mogelijkheden 
er zijn om binnen hun eigen branche 
te vergroenen én geld te besparen. 
Samen Sneller Duurzaam is al bezig 
met heel veel projecten op het gebied 
van energie, afval en innovatie en, 
zoals het woord samen in onze naam 
al zegt, we hopen dat veel inwoners 
zich bij ons aansluiten.’

Wie Kees Hogenbrik wil bereiken kan 
mailen naar info@samen-sneller-duur-
zaam.nl 

NAARDEN - Kwartiermaker Kees 
Hogenbirk uit Naarden heeft grote 
doelen voor ogen om de gemeente 
Gooise Meren duurzamer te maken. 
‘Het grote werk moet nog beginnen, 
we staan pas aan het begin. Maar ik 
ben tevreden omdat er beweging aan 
het ontstaan is’, zegt hij optimistisch.
Het uiteindelijke doel waar hij met 
Samen Sneller Duurzaam aan mee-
werkt is het naleven van het klimaa-
takkoord in Parijs. Daarin is afge-
sproken dat we in 2050 geen fossiele 
brandstoffen meer gebruiken zoals 
gas, aardolie en steenkolen. ‘Dat is 
nog 30 jaar maar we kunnen nu al 
zien dat het lastig wordt om dat te 
halen. Samen Sneller Duurzaam is 
bezig, samen met diverse andere par-
tijen, om die doelen lokaal te vertalen 
naar de gemeente Gooise Meren.

Actief
Hogenbirk en zijn uitgebreide netwerk 
buigen zich dan ook over alle vragen 
die daarbij komen kijken. Maar dat 
is niet alles, ze creëren ook draag-
vlak onder inwoners en zorgen voor 
bewustwording. Ondertussen steken 
ze ook de handen uit de mouwen. 
‘We hebben verschillende werkgroe-
pen die actief in de wijken zijn. Die 
buigen zich over allerlei vraagstukken 
en komen met acties. Wanneer een 
inwoner zelf een mooi plan heeft, of 
zich ergens aan ergert, dan bieden 
wij ondersteuning en een vruchtbare 
bodem voor duurzame initiatieven.’

Hogenbirk legt uit hoe dat werkt. ‘Stel 
je ergert je aan al het beton in de 
straat en denkt: kunnen we daar niet 
iets leuks en groens mee doen? Meld 
je dan bij ons, dan helpen we jou om 
dat te realiseren. Met kennis, advies 
en soms ook met planten, budget of 
wat je maar nodig hebt. Je ziet dat 
het werkt, bijvoorbeeld bij de stukjes 
groen in de gemeente waar niet meer 
gemaaid wordt en waar weer plek is 
voor wilde bloemen en insecten. Zo 
versterken we samen lokaal de biodi-
versiteit.’

Circulair
Ook op gemeentelijk niveau gebeurt 
al van alles. Zo wordt gekeken welke 
huizen de komende tijd van het gas af 
kunnen en welke woningen geïsoleerd 
worden. Een ander concreet voorbeeld 
is de bouw van de nieuwe sporthal in 
nieuwbouwwijk De Krijgsman in Mui-
den. Daar wordt gewerkt op basis van 
circulaire grondstoffen. 

‘De gemeente wil vanaf 2030 alle 
inkopen circulair doen. Ze begint 
daar nu al mee omdat ze het goede 
voorbeeld wil geven.’ In de praktijk 
betekent het dat er bijvoorbeeld met 
gerecycled materiaal wordt gewerkt of 
met houtbouw. 

Stadslandbouw
De komende jaren wordt de duurzame 
beweging steeds zichtbaarder in de 
gemeente. Hogenbirk is bijvoorbeeld 
bezig om te kijken of een eerste 
stadslandbouwproject kan beginnen. 
Dat wil hij realiseren op een stuk land 

van 10-20 ha binnen de gemeente. Op 
die plek wil hij een start maken met 
het lokaal verbouwen van voedsel, 
noodzakelijk op weg naar een zelf-
voorzienende stad. 

‘We kopen nu boontjes uit Kenia, maar 
bij dat transport heb je heel veel CO2 
uitstoot. We moeten naar 0 procent 
uitstoot en dat betekent dat we lokaal 
aan de slag moeten. We maken op 
weg naar die nieuwe, duurzame eco-
nomie heel veel stappen en dit is daar 
weer eentje van.’

Jonge ontwerpers gezocht
Samen Sneller Duurzaam kan het 
niet alleen. Ze hopen dat ook jonge 
mensen, ontwerpers, studenten van 
de TU, zich willen aansluiten bij de 
beweging. ‘Gooise Meren is nu een 

Aan de Bussumse Kamerlingh 
Onnesweg hebben buurtbewoners 
samen met de gemeente een groen-
strook omgevormd tot een bloem-
perkje. 

‘We hebben samen een plan gemaakt, 
kregen 1000 planten en zorgen nu 
ook dat de straat afvalvrij is’, vertelt 
bewoner Edwin Suurd. Hij vindt het 
resultaat erg mooi en is blij dat het 

veld ook niet meer als hondenpoep-
veldje dient. Samen met zijn buren 
onderhoudt hij het bloemenperkje en 
genieten ze meer van de natuur en 
biodiversiteit in hun eigen straat. Zo 
simpel kan het zijn. 

Wil jij dit ook? 
Neem contact op met Samen Sneller 
Duurzaam, we kijken graag met je 
mee!

Van hondenpoepveldje naar 
prachtig bloemenperkje

Kwartiermaker Kees Hogenbirk uit Naarden
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Eigen foto


