Meld u nu aan!
Wees er snel bij, want er is ruimte voor een beperkt aantal deelnemers.
Aanmelden kan via duurzaamheid@waddinxveen.nl

Duurzame dag

Datum

Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4

30 oktober
7 november
13 november
21 november

Energiespel Wind, Zon en Land
Aardgasloos wonen in Waddinxveen
Circulair ondernemen
WADDX lokale duurzaamheid in de praktijk

Deze avonden worden georganiseerd door: 		

Uitnodiging

DuurzaamheidsVierdaagse

In samenwerking met:

Duurzaamheidsplatform
Waddinxveen

Doe en denk met ons mee over duurzaamheid!
De Groene Venen

Meer informatie: www.waddinxveen.nl/duurzaamheid
Gemeente Waddinxveen | Beukenhof 1,
2741 HS Waddinxveen | T. 14 0182
www.waddinxveen.nl

30 okt | 7 nov | 13 nov | 21 nov | 2018

Energiespel Wind, Zon en Land
Nu gaat de energietransitie echt beginnen. In
2025 moet 25% van de energie in Waddinxveen
duurzaam opgewekt worden. Dit doen we onder
andere aan de hand van zonne- en windenergie.
Maar wat zijn de beste locaties voor windmolens

30 oktober

en zonnepanelen in Waddinxveen? Dat bepalen
we graag samen met u. Aan de hand van een
spel maken we een eerste verkenning voor
mogelijke locaties. Aanmelden kan tot 23 oktober
via duurzaamheid@waddinxveen.nl.

Circulair ondernemen
Circulair ondernemen is veel meer dan alleen
het scheiden van uw afval. Het gaat ook over
inkoop, inzet van personeel en hoe slim om
te gaan met restproducten. Dat is niet alleen
interessant voor grote productiebedrijven, maar
voor alle ondernemers (horeca, zorg, logistiek,
etc.). Tijdens deze avond voor ondernemers
stimuleren wij u om zelf aan de slag te gaan

13 november
met de circulaire kansen voor uw bedrijf. In een
workshop van Cirkellab kunt u op deze avond
onderzoeken waar uw grootste besparingen
zitten. Tot slot vertellen Waddinxveense
ondernemers over hun eigen ervaringen met
circulaire economie.
Aanmelden kan tot 6 november via
duurzaamheid@waddinxveen.nl.
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Aardgasloos wonen in Waddinxveen
In 2050 moeten alle huizen in Nederland gasloos
zijn. Maar wat betekent dat voor u? Wij nemen
u graag mee tijdens een interactieve avond op
7 november in de eerste stappen op weg naar
2050. U kunt in gesprek gaan met diverse
experts, zodat u op de hoogte bent en goed
geïnformeerd wordt over aardgasloos wonen.

7 november

Wat zijn bijvoorbeeld de alternatieven voor
buurten en wijken en hoe kunt u uw eigen huis
alvast voorbereiden? Niet een avond stilzitten
en luisteren. Maar in gesprek gaan, u laten
inspireren en meebouwen aan een duurzaam
Waddinxveen. Aanmelden kan tot 31 oktober via
duurzaamheid@waddinxveen.nl.
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WADDX lokale duurzaamheid in de praktijk
Drie inspirerende sessies door sprekers met
ieder een eigen invalshoek op
duurzaamheid, afgesloten met een
‘duurzame’ borrel. Deze slotavond van de
duurzaamheidsvierdaagse wordt mede mogelijk
gemaakt door de samenwerkende lokale
serviceclubs en vindt plaats in Cultuurhuys de
Kroon.
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“Ik laat je graag zien hoe u uw woning nu al
klimaatneutraal kunt krijgen” Joep Coenen Waddinxvener en ervaringsdeskundige
“Drie afvalbakken in de tuin en iedere maandag
een plastic tsunami in de straat. Wat levert al
dat afvalscheiden nou op?” Judith Beltman Cyclus
“Eén dag in de week geen vlees. Beter voor het
milieu, beter voor jezelf en vooral ontzettend
lekker” Isabel Boerdam - De hippe Vegetariër

WADDX
duurzaamheid

Meer weten?

www.waddinxveen.nl/duurzaamheid
Facebook/duurzaamwaddinxveen

