Jaarplan 2021
Dit jaarplan is gebaseerd op het Werkplan 2020 – 2023 van 18 mei 2020. Dat borduurt
voort op de initiatieven en activiteiten van Millenniumgemeente Langedijk en
Langedijk4GlobalGoals van de afgelopen jaren. Deze nota gaat specifiek over de
voornemens voor het jaar 2021.
Stichting Langedijk4GlobalGoals heeft een budgetsubsidie van € 16.368 ontvangen van de
gemeente Langedijk. Deze subsidie is gekoppeld aan de zes Sustainable Development Goals
uit het ambitiedocument Duurzaam Langedijk. De zes geselecteerde doelen zijn:
• Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen (doel 7);
• Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam (doel 11);
• Duurzame consumptie en productie (doel 12);
• Aanpak klimaatverandering (doel 13);
• Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit (doel 15);
• Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken (doel 17).
Het bestuur zet zich, samen met andere partijen, in voor realisatie van de door de Verenigde
Naties geformuleerde duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze hebben als doel landen, lokale
overheden en plaatselijke initiatieven te verenigen om een eind te maken aan armoede en
ongelijkheid en het bewerkstellingen van een klimaatverandering in 2030. Ons motto luidt:
Samen op weg naar een duurzame wereld!
Acht duurzame projecten
Met behulp van vrijwilligers organiseren we activiteiten die zich richten op bekendheid en
bewustwording van de gevolgen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Daarbij ligt de
focus op de zes genoemde doelen. De projecten voor dit jaar zijn (in alfabetische volgorde):
1. Bekerstreet: Innemen en duurzaam (laten) verwerken van bekers tijdens het Indian
Summer Festival in Langedijk. Er is samenhang met Global Goals 12, 15 en 17.
2. Besparen van energie: Minima in Langedijk laten deelnemen aan de energietransitie. De
kosten van energie nemen toe, terwijl technologieën beschikbaar komen die het
energiegebruik terugdringen. Toepassing daarvan is voor een deel van de inwoners van
Langedijk niet mogelijk omdat ze daar het geld niet voor hebben. Daarom stellen, in
nauwe samenwerking met andere in Langedijk actieve organisaties, een pakket
energiebesparende middelen samen. Dat wordt tegen een sterk gereduceerd tarief aan
de daarvoor in aanmerking komende inwoners aangeboden. Met als doel de
energiekosten van inwoners met een laag inkomen te beperken en hen bekend te maken
met de besparingsmogelijkheden. Samenhang met Global Goals 7, 11, 12, 13 en 17.

3. Bomen planten: Per individuele deelnemer aan elke afzonderlijke activiteit van
Langedijk4GlobalGoals doneren we een bijdrage voor een boom. Die wordt geplant in
samenwerking met Great Business. Samenhang met GlobalGoals 11, 13, 15 en 17.
4. Duurzaamheid: Organiseren van Repair Cafés (herstel en hergebruik goederen) en de
jaarlijkse Nacht van de Nacht (ervaar de stilte van het donker) op de laatste
zaterdagavond van oktober. Samenhang met Global Goals 11, 12, 15 en 17.
5. Duurzame energie: Stimuleren van het gebruik van alternatieve energiebronnen. Door
oprichting van een energiecoöperaties de participatie van inwoners bij de
energietransitie vergroten. Samenhang met Global Goals 7, 11, 13, 15 en 17.
6. Schoonloop: Vanuit enkele locaties in de gemeente Langedijk betrekken we periodiek
vrijwilligers bij een zg. schoonloop. Zij wandelen een route en verzamelen daarbij
zwerfafval. Zo mogelijk daar een kunstwerk van gemaakt dat inzichtelijk maakt hoeveel
zwerfafval jaarlijks wordt verzameld. De beoogde startlocaties zijn het pand van stichting
Veldzorg in Langedijk, woongemeenschap LiberTerra in Koedijk en Het Behouden Huys in
Oudkarspel. Samenhang met Global Goals 11, 15 en 17.
7. Verbindingsroute: De – verouderde – Eerlijk Winkelen Route vervangen we komend
voorjaar door een duurzame verbindingsroute. Dit is een fietstocht langs duurzame
hotspots in de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard. De tocht kan in zijn geheel
(ongeveer 60 kilometer) of per gemeente (ongeveer 30 kilometer) worden afgelegd. De
deelnemers krijgen onderweg informatie over duurzame initiatieven, kunnen de Hortus
in Alkmaar of het Poldermuseum in Heerhugowaard bezoeken en duurzame producten
kopen en/of gezonde voeding nuttigen. Samenhang met Global Goals 11, 12 en 17.
8. Vogelstickers: Inwoners en maatschappelijke organisaties in Langedijk en
Heerhugowaard kunnen vogelstickers aanvragen. Die moeten voorkomen dat vogels zich
dood vliegen tegen de ramen. Samenhang met GlobalGoals 15 en 17.

Ons internationale drinkwaterproject met het Jan Arentszcollege Langedijk en stichting UP4S
in Oeganda is afgerond. Met het Jan Arentscollege is afgesproken dat we de samenwerking
willen voortzetten, de invulling hiervan is mede afhankelijk van hun initiatieven.
Onze communicatie richt zich op zowel de algemene- als de projectcommunicatie van de
stichting met als doel een eensluidend beeld uit te dragen. Er wordt gebruik gemaakt van
diverse communicatiemiddelen en er is een constructieve samenwerking met de lokale pers.
De mogelijkheden van sponsoring en crowdfunding brengen we in de loop van dit jaar in
kaart. Dit om te voorkomen dat we sterk afhankelijk zijn van de gemeentelijke subsidies.
Ter afsluiting: Start en uitvoering van de projecten is afhankelijk van de coronamaatregelen!
2

Opmaat naar gemeente Dijk en Waard
Dit jaar gaan we ook inwoners van en mogelijk ondernemers in Heerhugowaard betrekken
bij de uitvoering van enkele acties. Met als streven de nieuwe gemeente Dijk en Waard te
laten aansluiten bij de VNG-campagne Gemeenten4GlobalGoals.
Als de fusie is afgerond en de gemeente Dijk en Waard is gerealiseerd, willen we een
verbindingsbijeenkomst organiseren. Daarbij worden de volgende doelen gesteld:
• Versterking/uitbreiding van het bestuur met leden uit Heerhugowaard.
• Aantrekken lokale projectleiders voor bestaande en nieuwe projecten.
• Samenwerking met lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid en SDG’s
In 2020 is gepoogd om de gemeente Langedijk te behouden als Fairtradegemeente. De
inspanningen hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid. Om die reden streven
we er naar om van Dijk en Waard een Fairtradegemeente te maken. De voorbereidingen
daarvoor willen we opstarten nadat de gemeentelijke fusie is afgerond.
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