Plannen Duurzaamheidsambassadeurs

X

X

Plannen van muziekver. Emos voor houden van
concert met daarin ook thema duurzaamheid
om op deze manier dit onder de aandacht te
brengen.

X

Via de kerkbladen opnieuw het inzamelen en
scheiden van afval onder de aandacht brengen.
Met aanwijzingen/instructies wat wel kan en wat
niet. Met ook nadruk op feit dat afval scheiden en
duurzaamheid niet alleen iets is voor de regering
of de gemeente, maar dat dit iedereen aangaat.

X

X

X

Meerdere oudpapier ophalers helpen bij en om de
sportvelden. Bijv. parkeerplaats blad - of sneeuw vrij maken en snoeiwerk.

X

X

X

Onderhoud van speeltoestellen achter de school

X

Schoonhouden van div. zicht objecten.

X

Haalbare punten van de akties Groene Kerk/Fair trade Kerk gaan toepassen. Bijv. fairtrade produc ten gebruiken.
Na alles over zuinig en duurzaam, toch zelf einde lijk huis van dubbel glas voorzien.
Plan voor overleg met ondernemers in Daarle
over hoe men denkt over fairtrade, afvalscheiding
en duurzaamheid. Wat men eventueel al doet en
wat mogelijkheden voor de toekomst zijn.
(nog niet uitgevoerd, wel met enkele in gesprek
hierover)
Deelgenomen a.d. eerste bijeenkomsten mbt
duurzame energie visie (deels in lijn met bovenstaand plan)

MVO

leefomgeving

X

Energiescan uitgevoerd in kerk en bijgebouwen.
Vorig jaar al 2 nieuwe verwarmingsketels geplaatst.
Eerste afrekening laat grote besparing op de gas rekening zien. Tevens oude verlichting vervangen
door energiezuinige lampen
2016 verder met aanbevelingen uit de scan. Deuren
vervangen/aangepast waardoor minder tocht en
nodeloos stoken.

Opnieuw medewerking verleend aan het reali seren van de herdenkingsplannen voor 4 en 5 mei.
Fietstocht uitgezet en borden met info over voor vallen in de 2e WO. (o.a. bankoverval in Almelo)

Natuur en landschap

Energie/klimaat

Afval

Omschrijving activiteit
Gemeente (afval) app promoten, blijkt dat veel
mensen deze (nog) niet kennen. Met mogelijkheid
leging te missen en dat afval in verkeerde con tainer terechtkomt.

Fairtrade

Instantie
kerken Daarle 2016

Participatie

Bijdrage aan Speerpunten Duurzaamheidsbeleid *

X

X

X

