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Duurzaamheid…	  een	  veel	  gebruikt	  begrip.	  Maar	  wat	  is	  duurzaamheid	  
nou	  eigenlijk?	  Onder	  de	  noemer	  duurzaamheid	  kom	  je	  een	  heel	  scala	  
aan	  duurzame	  producten	  en	  diensten	  tegen.	  
	  

Aandacht	  voor	  het	  milieu	  en	  het	  klimaat,	  hergebruik	  van	  grondstoffen,	  
zuinig	  omgaan	  met	  energie	  en	  water,	  maatschappelijk	  verantwoord	  
ondernemen.	  Dit	  zijn	  zo	  maar	  wat	  antwoorden	  op	  de	  vraag	  ‘wat	  is	  
duurzaamheid?	  	  
	  

Sommige	  zaken	  zijn	  inmiddels	  al	  heel	  normaal	  geworden	  in	  ons	  
dagelijks	  leven,	  zoals	  het	  scheiden	  van	  afval	  en	  het	  gebruik	  van	  
energiezuinige	  verlichting	  in	  onze	  huizen.	  Maar	  wie	  een	  stapje	  verder	  
wil,	  heeft	  vaak	  heel	  veel	  uitzoekwerk	  te	  doen.	  
	  

Met	  de	  themabijeenkomst	  'Duurzaamheid	  in	  de	  praktijk'	  helpen	  wij	  u	  
op	  weg	  met	  een	  aantal	  praktische	  tips	  en	  voorbeelden	  uit	  de	  praktijk.	  

	  
	  
	  

Duurzaam	  Bouwloket	  is	  het	  gemeentelijk	  energieloket	  waar	  u	  
terecht	  kan	  voor	  gratis	  en	  onafhankelijk	  advies	  over	  
energiebesparende-‐	  en	  duurzaamheidsmaatregelen.	  Ga	  naar	  de	  
website	  duurzaambouwloket.nl	  	  

	  
	  
	  

	  

De	  SV	  's-‐Graveland	  heeft	  vorig	  jaar	  de	  geïnstalleerde	  zonnepanelen	  in	  
gebruik	  genomen.	  Er	  is	  vanuit	  andere	  sportverenigingen	  veel	  
belangstelling	  voor	  dit	  vooruitstrevende	  initiatief	  van	  de	  club,	  dat	  
mede	  is	  mogelijk	  gemaakt	  door	  overheidssubsidie	  en	  een	  aanvullende	  
bijdrage	  van	  de	  Provincie	  Noord-‐Holland.	  

	  
	  

	  
	  
	  

Met	  als	  gastsprekers:	  
	  

 Aernoud	  Olde	  
Voorzitter	  energie-‐coöperatie	  HilverZon	  

 Evert	  Jan	  Slootweg	  
Kandidaat	  CDA	  Tweede	  Kamer	  

 Koen	  Janmaat	  
Voorzitter	  SV	  's-‐Graveland	  

	  

Kantine	  SV	  's-‐Graveland	  
Kininelaantje	  1	  
's-‐Graveland	  
	  

Aanvang:	  20:00	  uur	  

	  
	  

Aernoud	  Olde	  is	  aanjager	  van	  
lokaal	  duurzaam	  denken	  en	  
doen	  in	  Hilversum.	  Hij	  is	  gericht	  
op	  het	  versterken	  van	  de	  sociale	  
cohesie	  en	  het	  duurzaam	  en	  
leefbaar	  maken	  van	  Hilversumse	  	  
Wijken.	  	  
Aernoud	  is	  trekker	  en	  voorzitter	  
van	  de	  energie-‐coöperatie	  
HilverZon	  	  

	  
	  
	  

"De	  samenleving	  van	  de	  toekomst	  wordt	  niet	  ontworpen	  op	  de	  teken-‐
tafel,	  maar	  ontstaat	  vanuit	  de	  kracht	  van	  mensen	  en	  gemeenschappen.	  
Dat	  zullen	  we	  samen	  tot	  stand	  moeten	  brengen.	  Samenwerken	  in	  een	  
lokale	  energie-‐coöperatie	  maakt	  dat	  mogelijk."	  
	  
	  
	  
Evert	  Jan	  woont	  in	  Bennekom	  en	  
werkt	  bij	  Divosa,	  een	  vereniging	  die	  
gemeenten	  ondersteunt	  bij	  de	  
uitvoering	  van	  de	  bijstand.	  Hij	  is	  voor	  
het	  CDA	  kandidaat	  voor	  de	  Tweede	  
Kamerverkiezingen	  
	  
	  
"Het	  CDA	  heeft	  fantastische	  plannen	  om	  ons	  land	  mooier	  en	  beter	  te	  
maken.	  Voor	  een	  land	  dat	  wij	  willen	  doorgeven	  is	  het	  belangrijk	  dat	  het	  
niet	  alleen	  financieel	  duurzaam	  is,	  maar	  ook	  qua	  milieu.	  Het	  CDA	  heeft	  
praktische	  ideeën	  om	  de	  leefbaarheid	  van	  Nederland	  te	  verbeteren."	  
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