Juryrapport duurzame handdruk 2010
De jury wil dit jaar alleen een duurzame handdruk uitreiken aan het initiatief Dichterswijk
Duurzaam en zo een bijdrage leveren aan de doelstelling om voor 11-11-2011 honderd en
elf woningen te isoleren.
De Dichterswijk Duurzaam heeft hiervoor een realistisch plan voor opgesteld. Uitvoering van
dit plan levert een concrete bijdrage aan duurzaamheid namelijk het besparen van energie.
Daarbij wordt de buurt er zo veel mogelijk bij betrokken wat zorgt voor een breder draagvlak
voor duurzaamheid. De jury ziet mogelijkheden om dit idee op andere plekken in Zeist of
omgeving over te nemen en roept Dichterswijk Duurzaam daarom op om veel publiciteit te
zoeken bij de verdere realisatie van het plan. Ook ziet de jury mogelijkheden om met dit plan
mee te doen aan het “Straatklimaatfeest” waardoor er mogelijk extra middelen beschikbaar
komen voor de uitvoering hiervan.
De overige ideeën waren volgens de jury zeker sympathiek maar te weinig uitgewerkt om
voor een handdruk in aanmerking te komen. De jury ziet daarom ook mogelijkheden om
deze ideeën later wel te bekrachtigen met een handdruk wanneer deze beter uitgewerkt
worden. Hiermee bedoelen we dat er een uitvoeringsplan is waarin duidelijk wordt gemaakt
hoe het idee gerealiseerd kan worden.

De inzendingen
Het idee (van mevrouw Hupscher Hamann) om vangnetten te plaatsen voor zwerfvuil,
gezamenlijk een dag te besteden aan het opruimen van vuil en het ter beschikking stellen
door de gemeente van grijpers om straatvuil op te pakken zal een bijdrage zijn aan de
kwaliteit van de omgeving en het bevordert de sociale cohesie in een buurt. Al vindt de jury
het wel bedenkelijk dat het hier gaat om het opruimen van vuil dat anderen dumpen.
Wellicht dat gelijktijdig een opvoedproject zou moeten worden gestart om zwerfvuil te
voorkomen.
Het idee (van de heer Tollenaar) om de Vollenhovenflats en de overkapping van de A28 te
voorzien van zonnestroompanelen lijkt een goed plan voor een duurzame
energievoorziening. Echter de praktijk leert dat de haalbaarheid van dergelijk omvangrijke
zonnestroomprojecten sterk afhankelijk is van partijen die zich zowel financieel als
organisatorisch hiervoor willen inzetten.
Een vaste rubriek over het thema duurzaamheid in de Nieuwsbode (zoals Saskia Bos
voorstelt) lijkt een goede stimulans voor bewoners van Zeist om de betrokkenheid met
Duurzaamheid te vergroten. Maar ook hier geldt, dat niet duidelijk is of dat kans van slagen
heeft omdat de media niet in het idee zijn betrokken.
Het idee om bloeiende heesters bij het speelveld aan de Noordweg aan te planten voldoet
volgens de jury niet aan de criteria voor Duurzaamheid hoewel we het sterk toejuichen dat
buurtbewoners initiatieven nemen om de leefbaarheid van een buurt te vergroten. De jury wil
dit initiatief oproepen om het idee nogmaals bij de wijkbeheerder kenbaar te maken en
daarbij wellicht aan te geven dat de initiatiefnemers bereid zijn om zelf de handen uit de
mouwen te steken. Wellicht kan de wethouder hier ter plaatse ook nog iets voor u
betekenen.
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