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Wandelend zwerfafval rapen
Plog it Up de Bilt organiseert samen met Bibliotheek Idea Bilthoven op
maandag 12 oktober van 15.00 tot 17.00 uur tijdens de Duurzame Week een
clinic plandelen voor jong en oud.

7 oktober 2020

Laat zien wat je wilt
en doe mee met de

Er wordt gestart in de Bilthovense Bibliotheek waar initiatiefneemster Anke Hazeleger van
Plog it Up De Bilt in het kort vertelt over haar initiatief en informatie geeft over zwerfafval.
Daarna gaat men gezamenlijk aan de slag in de omgeving van de Bibliotheek. Na afloop is er
voor alle plandelaars een borrel met een drankje en wat lekkers in de Bibliotheek.
Alle opruimmaterialen zijn aanwezig. Mocht je al materialen in gebruik hebben van Plog it Up
dan mag je die meenemen. De activiteit is voor iedereen toegankelijk. Kinderen vanaf 4 jaar
zijn ook welkom om mee te doen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Vanwege het
beperkt aantal plekken graag van tevoren aanmelden op via ideacultuur.nl. Op de dag zelf
komen mag, maar vol = vol.
Wil je graag in jouw eigen buurt aan de slag met afval rapen wanneer het jou uitkomt? Leen
dan het Plogpakket via Plog it up de Bilt via sportiefinhetgroen.nl en kijk voor meer informatie
op de Facebookpagina van Plog it Up de Bilt.

Maak kennis met de standpunten
op www.sp.nl
en word vriend of lid.
SP De Bilt spant zich in voor duurzaam verantwoorde
woningbouw op Verwelius terrein De Bilt
Er is een faunapassage onder de Utrechtseweg die twee
belangrijke natuurgebieden in Utrecht verbindt: het Noorderparkgebied tot Hilversum en het Kromme Rijngebied tot
Wijk bij Duurstede. De verbinding is een flessenhals en juist
hier wil Verwelius een villawijk neerzetten die de hals nog
smaller maakt.
Actie met deskundigen en betrokkenen:
Zaterdag 10 oktober, 11.00 uur;
Utrechtseweg 341, De Bilt (Hessingterrein)

Met haar fiets met gele fietstassen raapt José Peek afval in Hollandsche Rading.

Groen en Biodiversiteit in eigen tuin en in openbare ruimte

Representatie van de mening van burgers
Burgerpeiling 2019: Slechts 18 % van de burgers
voelt zich door de Gemeenteraad
vertegenwoordigd. Dus burgers worden
uitgenodigd zelf voor hun belang op te komen!
Onderzoek naar mening burgers, juli 2020:
Over rol gemeente in groenadoptie en
duurzaamheid. Prioriteiten:
1. Biodiversiteit. 2. Verminderen
energiegebruik 3. Klimaatadaptie

Waarde van groen en biodiversiteit in buurt
 Mooi en rustgevend
 Volksgezondheid en lichaamsbeweging
 Opvang hemelwater, minder naar riool
 Bijenoases: nodig voor voedselvoorziening
 Minder CO2 en klimaatverandering
 Minder luchtvervuiling
Jammer! Eeuwenoud eikenbos Larenstein
kappen? Voor uitbreiding van overslagbedrijf!?

Kans: Woningbouw op de Schapenweide:
Unieke mogelijkheid groene woningbouw
Groenadoptie:.Foto mw Westerhout in De Leijen
Vele groenliefhebbers adopteren openbaar groen
Voorbeeld Groenekan. Verdiepte ligging
speelveld voor hemelwateropvang.
Goed voor bomen en planten

Samenwerking> breed draagvlak
Bedreigingen groen en biodiversiteit
 Snelle achteruitgang biodiversiteit
 Bouw ten koste van groen
 Prioriteit economie boven bos en groen
 Te weinig kennis over waarde groen

Dus samenwerking stimuleren: gemeente,
burgers, landbouw, Groei en Bloei, natuurorg.

Meer biodiversiteit?
Doe mee!
Geef je op voor de nieuwsbrief
platform biodiversiteit.
E mail:
ebbe@ebberostvantonningen.nl

