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Onderwerp

Schriftelijke reactie stand van zaken Duurzaamheidsprijs

Toezegging gedaan door

Erik Faber

Omschrijving toezegging
N.a.v. agendapunt 9. Jaarstukken 2020 wordt toegezegd met een schriftelijke reactie te komen omtrent de
stand van zaken voor wat betreft de duurzaamheidsprijs.

Datum schriftelijke reactie
26 mei 2021

Schriftelijke reactie
De stand van zaken van alle ideeën is in onderstaande tabel te vinden. In ongeveer de helft van alle
gevallen heeft het coronavirus voorkomen dat er grote stappen gezet konden worden. Dit is met name het
geval bij de 1e, 2e en 3e prijs van de Jeugd.
De gemeente heeft ook al signalen gekregen dat uitvoeringen van sommige ideeën binnen een jaar moeilijk
gaat worden.
Prijswinnaar
3e prijs Jeugd

Idee
Composthoop in Dearsum

2e prijs Jeugd

Groene daken op scholen

1e prijs Jeugd

Zonnepanelenboom in de
haven

3e prijs Volwassenen

Zwemvijver in
Scharnegoutum
Gasloos Hemmen III

2e prijs Volwassenen

Update
Prijzengeld is gegeven aan plaatselijk belang. Deze wil het
plan graag delen en bespreken op de ALV. Hierbij wordt
overlegd over plaatsbepaling en afspraken over het
gebruik. Helaas is de ALV vanwege corona nog niet
doorgegaan.
De leerlingen hebben, mede door corona, zich
geconcentreerd op hun studieresultaten om naar het
volgende leerjaar te kunnen doorstromen. Helaas zijn er
dus nog geen vorderingen gemaakt.
Prijswinnaars hebben bedrijven aangeschreven om een
schets te maken van een zonneboom. Ze wachten op
antwoord.
Prijswinnaar gaat contact opnemen met plaatselijk belang
om gezamenlijk op te trekken.
Er is contact gelegd met de ambtenaar verantwoordelijk
voor de Hemmen III. Er staat een gesprek gepland om een
en ander verder te verkennen.
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1e prijs volwassenen

Circulaire, drijvende
huurwoning

Het prijzengeld is ingezet om een schetsplan te realiseren.
Dat is gepresenteerd aan Heeg en wethouder Mark de Man.

1e prijs Kinderen

Vergroening schoolplein

2e prijs Kinderen

Jury heeft aangegeven
deze inzending graag te
willen belonen met een
klassenuitje.

Het blijkt dat de grondlaag onder het schoolplein heel
slecht is. Op dit moment wordt onderzocht hoe dit
verbeterd kan worden. Daarna zal er waarschijnlijk
overgegaan worden tot vergroening van het schoolplein.
Afgesproken is dat Jolle beloond zou worden met een uitje
voor de klas. Dit kon in verband met corona nog niet
plaatsvinden.
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