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‘Samen Duurzaam Zeist’ trapt af met enquête onder alle inwoners
Een groener, natuurlijker gemeente Zeist, waar mensen gezonder kunnen leven. Wie wil dat nou
niet? Maar dat gaat niet vanzelf. Mensen verbruiken bijvoorbeeld de grondstoffen van de aarde in
een stevig tempo. En op een manier die schadelijk is voor het klimaat, onze leefomgeving en onze
gezondheid, ook in onze gemeente. ‘Samen Duurzaam Zeist’ wil daar wat aan doen en start met
een enquête onder alle inwoners van de gemeente Zeist. Deze is te vinden via
www.samenduurzaamzeist.nl/vragenlijst.
Samen Duurzaam Zeist is een brede, groeiende beweging van inwoners, ondernemers en de gemeente
Zeist. Zij werken in deze beweging samen aan acties die bijdragen aan een groene, gezonde en
duurzame gemeente Zeist. Acties die worden uitgevoerd door inwoners en ondernemers zèlf, al dan niet
samen met de gemeente. Enkele voorbeelden van acties waaraan wordt gewerkt: een energieplan om te
komen tot een klimaatneutraal Zeist, elektrische deel-bakfietsen, meten en verbeteren van de
luchtkwaliteit en het vergroenen van tuinen.
Samen Duurzaam Zeist richt zich daarbij op natuur, klimaat, bodem, water, geluid, luchtkwaliteit, licht,
geur, afvalvermindering, energiebesparing, duurzame energieopwekking en hergebruik van materialen.
Enquête
Samen Duurzaam Zeist wil graag zoveel mogelijk inwoners en ondernemers betrekken. Daarom laat ze
vanaf 26 oktober huis-aan-huis een brief bezorgen met een link naar een enquête. Samen Duurzaam
Zeist wil via de enquête in kaart brengen wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om een duurzame,
groene en gezonde gemeente Zeist. Ook is ze benieuwd naar ideeën die daaraan bijdragen, bijvoorbeeld
ideeën over hoe in de gemeente energie kan worden bespaard en hoe hier meer duurzame energie kan
worden opgewekt. De resultaten worden gebruikt om nóg meer acties te starten. En om mensen met
elkaar in contact te brengen rond onderwerpen waar ze zich in interesseren.
De enquête is te vinden op www.samenduurzaamzeist.nl/vragenlijst, maar is ook op papier aan te
vragen. Men kan dan bellen naar 06 2136 2425 of een mail sturen naar info@samenduurzaamzeist.nl.
De resultaten van de vragenlijst worden in januari bekend gemaakt.
Brede Milieu Visie
Meer informatie staat op www.samenduurzaamzeist.nl. Daar staat ook meer informatie over de Brede
Milieu Visie (BMV), het startpunt van deze beweging. De gemeenteraad heeft de BMV in 2016
vastgesteld. Daarin zijn doelstellingen vastgelegd, waaronder de uitdaging om binnen de Zeister
gemeentegrenzen klimaatneutraal te zijn in 2030.

