Veel nieuwe activiteiten Millenniumgemeente Langedijk in 2016
De acht oorspronkelijke millenniumdoelen uit het jaar 2000 zouden in 2015
zijn gerealiseerd. Weliswaar zijn de afgelopen vijftien jaar aansprekende
resultaten behaald, maar de millenniumdoelen zijn niet gehaald. Daarom
hebben de Verenigde Naties eind 2015 zeventien ontwikkelingsdoelen
(Global Goals) voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Dat moet binnen
vijftien jaar wereldwijd leiden tot verregaande aanpak van armoede,
ongelijkheid en klimaatverandering.
Vier van de zeventien ontwikkelingsdoelen heeft Millenniumgemeente
Langedijk omarmd, namelijk:
 Geen honger, inzet van duurzame landbouw;
 Schoon drinkwater en sanitair voor iedereen;
 Toegang tot betaalbare en duurzame energie;
 Duurzame consumptie en productie.
Het lokale einddoel is een CO2-neutrale gemeenschap in 2035.
Nieuwe middelen
Om de vier ontwikkelingsdoelen actief uit te dragen, zijn afgelopen jaar nieuwe
middelen ingezet. Zo maakt de rubriek Millennium Marathon na vijf jaar plaats
voor de satirische serie Rottekool. Onder die naam verschijnen opmerkelijke
berichten op de gelijknamige site en periodiek in het Langedijker Nieuwsblad.
Daarnaast maakt Dirk Duurzaam zijn rentree. Als betrokken inwoner geeft hij
op geheel eigen wijze zijn visie op duurzame ontwikkelingen in de regio. Tevens
worden er enkele nieuwe initiatieven georganiseerd, zoals het project
Tijdcapsule en de Duurzame Doe Dag.
Succesvol jaar
Op 10 januari 2016 verschijnt een digitaal jubileummagazine. Daarin staan de
hoogtepunten van de afgelopen jaren en een vooruitblik op de komende jaren.
Tevens worden de vier nieuwe ontwikkelingsdoelen geïntroduceerd.
Op 22 januari roept de Vereniging Nederlandse Gemeenten Internationaal
(VNG-I) Millenniumgemeente Langedijk uit tot ‘meest inspirerende
millenniumgemeente van Nederland’. De keuze valt op Langedijk omdat wij
een groot aantal mensen op een originele manier bij de uitvoering van de
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activiteiten weten te betrekken. In 2011 werden we overigens uitgeroepen tot
meest aansprekende Millenniumgemeente.
Dankzij een bijdrage van Lief Langedijk verschijnt eind maart een korte film
over de vier nieuwe doelen. De beelden zetten de kijker in eerste instantie op
het verkeerde been. Aan het eind van de opnames blijkt het duurzame karakter
als de vier doelen op ludieke wijze in beeld worden gebracht.
Op 29 maart geeft VNG-I in museum BroekerVeiling Langedijk de landelijke
aftrap voor het promoten van de nieuwe Global Goals met behulp van een
tijdcapsule. De plannen worden op originele wijze de gepresenteerd: leerlingen
van groep zeven van de Van Arkelschool varen in een klassieke dekschuit naar
hun toekomst. Die is uitgezet door het planten van zaadjes die de vier Global
Goals symboliseren. Twee leerlingen spreken hun persoonlijke
toekomstwensen uit. Burgemeester Hans Cornelisse en wethouder Bert
Fintelman nemen deze in ontvangst. Samen met de film over de lokale aanpak
van de vier geselecteerde doelen gaan die in een tijdcapsule. Deze krijgt een
plaatsje in het gebouw van VNG-I in Den Haag. De ingezaaide kisten staan
enkele maanden te pronken in de tuin van museum BroekerVeiling.
Er komt een opvallende promotieset bestaande uit polo’s, shirtjes, vlaggen en
banners en een nieuwe folder voor gebruik bij verschillende activiteiten. Dat
moet de betrokkenheid van (de vrijwilligers van) Millenniumgemeente
Langedijk beter zichtbaar maken.
Op 3 en 4 juni zijn tijdens het Indian Summer Festival ongeveer vijftig
vrijwilligers actief. Een Greenteam en Bellenbabes & -boys wijzen het
festivalpubliek op de activiteiten van Millenniumgemeente Langedijk. Bij de
Bekerstreets kunnen traditiegetrouw lege bekers worden ingeleverd. Dat levert
in twee dagen tijd ongeveer 25.000 bekers op. Die worden strikt gescheiden
van het overige afval en naderhand op verantwoorde wijze verwerkt.
Op zaterdag 22 oktober bezoeken ongeveer 350 belangstellenden de eerste
Duurzame Doe Dag in museum BroekerVeiling. De middag staat in het teken
van bewustwording. Bij twintig kraampjes krijgen de bezoekers informatie over
onder meer energiebesparingsmogelijkheden, de plannen voor een CO2neutrale gemeente in 2035, Dorcas en Voedselhulp Langedijk. Er worden ter
plaatste tassen in elkaar gezet van zeildoek en lege melk- en sappakken worden
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creatief vermaakt tot petten en zonnekleppen. Tijdens de bijeenkomst kondigt
wethouder Bert Fintelman het Klimaatstraatfeest aan. Door gezamenlijk
energie te besparen, maken inwoners van Langedijk kans op een straatfeest.
's Avonds is er een diner van streekproducten voor lokale ondernemers, politici
en relaties. Speciale gast zijn vijf vertegenwoordigers van Voedselhulp
Langedijk. De avond wordt muzikaal begeleid door Helen Botman, Vera Dalm,
directeur van Milieu Centraal, houdt een lezing over duurzame ontwikkelingen
in de voedingsindustrie en de invloed van de consument op de natuur. Dat leidt
aan het eind van de avond tot afspraken over het plaatsen van zonnepanelen
op openbare gebouwen in de gemeente en het promoten van lokale groentes.
Ook wordt gedacht aan een pluim voor duurzame lokale initiatieven.
Vaste vrijwilligers
Er zijn in 2016 ongeveer dertig vaste vrijwilligers actief voor Millenniumgemeente Langedijk. Zij werken samen in een van de zeven werkgroepen of
coördineren de activiteiten van Bekerstreet tijdens het Indian Summer Festival.
De werkgroepen zijn vertegenwoordigd in het Comité van Aanbeveling (CvA).
Dat stuurt de activiteiten aan. Voorzitter Klaas Zwart en secretaris Harry van
Steden hebben drie maal per jaar overleg over duurzame zaken met de
burgerlijke gemeente (burgemeester Cornelisse en wethouder Fintelman).
Activiteiten werkgroepen
Werkgroep Duurzaam
 Deze werkgroep organiseerde tot september drie verschillende Repair Cafés
die elk eenmaal per maand in respectievelijk Sint Pancras, Broek op
Langedijk en Oudkarspel werden gehouden. De locatie in Zuid-Scharwoude
is opgeheven nadat in Broek op Langedijk het Repair Café in de Sociale
Winkel in winkelcentrum Broekerveiling start. Sint Pancras wordt in de loop
van het jaar opgeheven vanwege gebrek aan belangstelling.
 In de Repair Cafés in Langedijk (elke tweede woensdag van de maand van
13.30 tot 16.00 uur in de Sociale Winkel, elke vierde woensdag van de
maand in het Behouden Huis te Oudkarspel van 14.00 tot 16.00 uur)
proberen we alles met en zonder stekker te repareren. Bezoekers nemen
zelf kapotte spullen mee, vervolgens gaan ze met de aanwezige
deskundigen aan de slag. Op die manier brengen we de mogelijkheid van
reparatie en hergebruik onder de aandacht.
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 Samen met Veldzorg en de werkgroep Fairtrade wordt op 28 oktober de
Nacht van de nacht georganiseerd.
Werkgroep Duurzame teelt
 Deze werkgroep richt zich, samen met stichting Veldzorg en stichting
Oosterheem, op de teelt van biologische groenten, fruit en aardappelen in
het historische Oosterdelgebied. Tot nu toe is de inzet van de werkgroep
beperkt. Het millenniumcomité zoekt daarom enkele vrijwilligers die willen
meewerken aan de plannen en daarmee invulling geven aan de doelen
‘Geen honger, inzet duurzame landbouw’ (Global Goal 2) en ’Duurzame
consumptie en productie’ (Global Goal 12).
Werkgroep Energie
 Deze werkgroep is gestart met het voorbereiden van initiatieven voor een
nieuwe energiecoöperatie. De concrete uitvoering moet plaatsvinden op de
daken van diverse openbare gebouwen in de gemeente Langedijk. Daarover
vindt overleg met de gemeente plaats.
 In een nieuwe folder staan de speerpunten voor de komende jaren. De
belangrijkste activiteiten zijn informeren over subsidiemogelijkheden,
advies over en bemiddeling tussen betrouwbare partners, opstellen globale
kosten/baten-analyses, werving en zo nodig scholing nieuwe vrijwilligers,
organiseren van workshops en het informeren over de stand van zaken,
ontwikkelingen en trends. Daarvoor werkt de werkgroep samen met het
Duurzaam Bouwloket en zoeken ze via landelijke partners als Milieu
Centraal en Urgenda naar transitiemogelijkheden en bijbehorende
kostenoverzichten.
 Leden van de werkgroep hebben in de zomermaanden twee maal het
energiecafé in de Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling bemenst.
Werkgroep Fairtrade
 Deze werkgroep organiseert de lokale Fairtrade winkel en is eenmaal per
maand op woensdag van 15.30 tot 18.00 aanwezig met folders, banners en
flyers in de Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling.
 Van mei tot oktober vond een hermeting van het Fairtrade niveau plaats
door inventarisatie van lokale horeca, winkels en grootgebruikers.
 Er is een nieuwe Fairtrade kerk geworven (kerk in Oudkarspel).
 Leden stonden op 27 augustus op de brocantemarkt in Oudkarspel.
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 In samenwerking met Veldzorg en de werkgroepen Duurzaam en Fairtrade
is op 28 oktober de nacht van de nacht bij Veldzorg georganiseerd.
 Naast het organiseren van uiteenlopende activiteiten is veel energie
gestoken in de promotie van ‘Eerlijke winkelen’. Waar vind je kleding,
cadeaus en andere aankopen die gemaakt zijn onder goede
omstandigheden voor mens en milieu? Waar drink je tussendoor een kopje
verantwoorde koffie en eet je een lekker biologisch broodje? Eerlijk
Winkelen wijst je de weg!
 Vlak voor Wereld Fairtrade Dag op 14 mei is de EerlijkWinkelen App in
Langedijk gelanceerd! Die voert langs de Eerlijk Winkelen route in de regio.
Die is op 13 juni gelanceerd door de wethouders van de gemeenten
Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk en voert langs duurzame hotspots in
de regio, zoals volledige energieneutrale woningen, openbare
watertappunten en windmolens. Daarnaast laat de route de variatie en
schoonheid van stad, dorp en polder zien. Recreëren dichtbij huis is namelijk
leuk en goed voor het milieu. De (fiets)routes variëren van 30 tot 35
kilometer. Onderweg zijn er diverse gelegenheden waar je een verantwoord
kopje koffie/thee met een biologisch broodje kunt nuttigen.
 Op 30 juni zijn diverse leden aanwezig bij het Noordrand Midzomerfestival
met een sportieve uitdaging! Daar ka n namelijk de Eerlijk Winkelen Route
op de hometrainer worden gefietst terwijl deelnemers door familie en
vrienden werden aangemoedigd. Wie de route nog niet kent, kan ter plekke
de QR Code scannen en alles te weten komen over winkels en organisaties
die meedoen aan de eerlijk winkelen App. De actie trekt veel belangstelling
van diverse vakantiegangers.
Werkgroep Internationaal project
 Deze werkgroep heeft zich jarenlang ingezet voor de bewoners van het dorp
Gorgora in Ethiopië. Samen met de lokale bevolking is daar modern sanitair
geplaatst en zijn bomen geplant. Daardoor zijn de leefomstandigheden sterk
verbeterd. Helaas zijn in de loop van 2016 de omstandigheden in de regio
zodanig gewijzigd dat samenwerking niet meer mogelijk is. Daarom is eind
2016 besloten op zoek te gaan naar andere internationale projecten.

Millenniumgemeente Langedijk
Broek op Langedijk, januari 2017
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