Sta jij op voor een groener dorp?
23-30 maart, Duurzaamheidsweek Giessenburg
Minder plastic afval, meer groen en minder tegels, duurzamer
wonen en duurzaam vervoer. Welke keuzes kun je zelf maken
voor een duurzamere leefomgeving? Met z’n allen maken we
het verschil. Doe mee en sta ook op voor een groener Giessenburg!
Giessenburg staat een week lang in het teken van Duurzaamheid! Van 23 tot en met 30 maart bruist
het van de activiteiten in ons dorp waar jong en oud aan mee kunnen doen. Ook de middenstand
doet met acties mee en laat zien dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Op de
slotdag laten we zien wat we met elkaar bereikt hebben, wordt de winnaar voor het beste
Duurzaamheidsidee bekend gemaakt en sluiten we af met een spetterend optreden.

PROGRAMMA

Een duurzamere samenleving,
het begint bij jezelf.
Zaterdag 23 maart | Dorpskamer (Tilplein)
8:30 -11:00 uur Giessenburg Schoon
9:00 uur
Officiële opening wethouder,
ophangen insectenhotels
9:30 - 14:00 uur	Versiering Toekomststoel, Energiequiz, tegel
eruit groen erin, informatiestand, ideeënbus
10:00 - 14:00 uur Proefritten elektrische auto’s
Zaterdag 23 maart | Markt (Dorpstraat)
8:00 - 12:00 uur	Wooncoaches: advies en demonstraties
Ludieke fotowedstrijd
Afval scheiden, weet u hoe het moet?

Zaterdag 23 t/m zaterdag 30 maart
Hele week	Duurzaamheidsacties ondernemers,
verenigingen
Activiteiten voor kinderen
Zaterdag 30 maart | Dorpskamer (Tilplein)
11:00 uur	Bekendmaking prijswinnaar beste
Duurzaamheidsidee
Presentatie resultaten acties door wethouder
11:45 uur
Wethouder krijgt Toekomststoel aangeboden
12:00 uur	Optreden Breaksquad (finalist Holland’s
got talent)

Kijk voor het volledige programma, deelnemers en acties op www.duurzaamgiessenburg.nl

Wat is jouw Duurzaam
he

idside

Duurzaam...
Doe je gewoon
Giessenburgse winkels, horeca en verenigingen
gaan voor duurzaam
40% van de wereldwijde productie van plastic wordt maar 1
keer gebruikt en dan weggegooid. In de Duurzaamheidsweek
laten de Giessenburgse ondernemers en verenigingen zien
dat met alternatieve verpakkingen en andere acties het best
eenvoudig is om minder plastic te gebruiken. En wist u dat
zij ook al veel doen aan energiebesparing en -opwekking.
Ze vertellen u hier graag meer over.
Giessenburg Schoon
Veel plastic en ander afval komt vaak op straat en in de natuur
terecht. Ook in ons dorp helaas. Samen kunnen we hier iets
aan doen! Op zaterdag 23 maart doen we met Giessenburg
Schoon weer mee met de Landelijke Opschoondag en gaan
we zwerfafval opruimen. Doet u ook mee? En heeft u plastic,
drinkkarton en blikjes die u gaat weggooien? Kom naar het
winkelcentrum en doe ze in de PETman en CANman.
Op zaterdag 30 maart wordt bekend gemaakt wat
we hebben bespaard en ook hoeveel er aan plastic
en afval in één week is opgehaald.

e?
Heb je een goed idee om
Giessenburg duurzamer te maken? Lever
voor 30 maart jouw
idee bij de Dorpskamer
in of stuur het naar
info@duurzaamgiessenb
urg.nl. Het beste
initiatief wint een geld
bedrag van € 1.000
om het idee ook daadwe
rkelijk tot uitvoering
te brengen in ons dorp
.
Welzijn
Leefbaarheid
Voorzieningen
Stimulans
Veiligheid
Voortvarend
Samen

Met elkaar
Het Dorpsoverleg zet zich in
Samen bereiken we meer
Samen voor het dorp
Samen met de gemeente
Samen met haar inwoners
Doen!

Dorpsoverleg Giessenburg

tuinvereniging Kindervreugd worden door de kinderen insectenhotels en zaadbommetjes gemaakt. De hotels zullen op
verschillende plekken in Giessenburg worden opgehangen en
u kunt er 1 winnen bij de Energiequiz in de Dorpskamer.
Tegel eruit, plant erin
Teveel bestrating in onze tuinen zorgt voor overbelasting van
het riool tijdens hoosbuien en voor opwarming tijdens warme
zomerdagen. Lever 23 maart voor 14:00 uur een tuintegel in bij
de Dorpskamer en ontvang gratis een vlindervriendelijke plant.
Maak een proefrit met een elektrische auto
Denkt u erover na om binnen nu en een aantal jaar een
elektrische auto te kopen? Kom zaterdag 23 maart naar het
Tilplein en meld u aan voor een proefrit in een elektrische auto.
Ook ontvangt u informatie over kosten, laadpalen en
het delen van auto’s.

Ludieke fotowedstrijd: ‘Hoe warm loop jij voor een
groener Giessenburg?’
Hoe kunt u zelf met uw woning bijdragen tot minder CO2
uitstoot? De wooncoaches van ‘Het Nieuwe Wonen’ zijn
23 maart op de markt aanwezig om u hierover uitleg te geven.
Laat meteen ook een foto maken met een infraroodcamera.
Dit keer niet van uw huis, maar van uzelf! De leukste foto’s
worden beloond met een prijs.

De Toekomststoel
Tijdens de week versieren kinderen een stoel met boodschappen en hun wensen voor een duurzame toekomst. De Toekomststoel, naar een idee van Jan Terlouw, wordt op zaterdag
30 maart aangeboden aan wethouder Teunis Jacob Slob. De
stoel kan aangeschoven worden als de gemeente duurzaamheidsonderwerpen bespreekt. Zo krijgt de toekomst letterlijk
een plek en wordt de stem van de toekomstige generaties
gewaarborgd.

Insectenhotels en zaadbommetjes
40% van alle insectensoorten wordt met uitsterven bedreigd.
Hoe kunnen we dit tegengaan? Op De Hoeff en bij speel

De Duurzaamheidsweek is een initiatief van Het
Dorpsoverleg/werkgroep Duurzaam Giessenburg
(www.duurzaamgiessenburg.nl)

