Ambities Millenniumgemeente Langedijk voor het jaar 2018
De plannen van Millenniumgemeente Langedijk (MGL) voor komend jaar zijn ambitieus.
Zoals bekend werken we aan vier1 van de zeventien ontwikkeldoelen die De Verenigde
Naties eind 2015 hebben vastgesteld. Dat moet een duurzame leefomgeving opleveren.
Om dit te realiseren, zijn we afhankelijk van onze vrijwilligers, bijdragen van de gemeente
Langedijk en de steun van het bedrijfsleven. De samenwerking met het lokale bedrijfsleven
willen we dit jaar nieuw leven inblazen. Dat moet leiden tot een breder draagvlak voor
duurzaam ondernemen in de regio. Daarnaast willen we de samenwerking met
gelijkgestemde partijen en organisaties intensiveren.
De contacten met de gemeente zetten we, na het vertrek van burgemeester Hans Cornelisse en
wethouder Bert Fintelman, op de oude voet voort. Voorzitter en secretaris van MGL overleggen
drie maal per jaar met de (nieuwe) burgemeester en wethouder. Als lid van het Comité van
Aanbeveling is de beleidsmedewerker Milieu de schakel tussen ons en de gemeente Langedijk.
Communicatie
MGL is in 2018 wederom zichtbaar via diverse media. Met Rodi Media zijn weer afspraken
gemaakt over publicaties in het Langedijker Nieuwsblad. Dit jaar verschijnen namens MGL
minstens 24 artikelen in hun uitgave. Ook besteden zij redactionele aandacht aan
evenementen als Bekerstreet, de Duurzame Doe Dag en de Fairtrade week. Met de
regioredactie va het Noordhollands Dagblad zijn goede contacten. Dat leidt regelmatig tot
publiciteit over duurzame ontwikkelingen in en rond Langedijk.
Enkele malen per jaar sturen we de tientallen vaste relaties een persoonlijke mail met
informatie over actuele, duurzame ontwikkelingen in de regio.
Er verschijnt dit jaar weer een groot aantal ‘opmerkelijke berichten met een hoge
duurzaamheidsinslag’ op de site Rottekool. De redactie, verenigd in het Coollectief, werkt
onafhankelijk, maar laat zich inspireren door de uitgangspunten van MGL.
Ook Dirk Duurzaam zal in 2018 weer op ludieke wijze van zich laten horen.
Bestaande activiteiten
Dit jaar organiseren we op zaterdag 14 juli een Duurzame Doe Dag in zwembad De Bever in
Sint Pancras. Daarvoor werken we samen met Sport Service Langedijk en het Jan Arentszcollege in Langedijk. Met verschillende activiteiten willen we geld ophalen voor een
waterproject in het dorpje Bukomansimbi in Oeganda. Er is een garantstelling van maximaal
€ 4.500 voor de studiereis van leerlingen van het Jan Arentsz naar Oeganda. Daarnaast
richten we ons deze dag op de werving van nieuwe vrijwilligers voor onze eigen organisatie.
Tijdens Wereld Fairtrade dag (12 mei) promoten we Fair Trade-producten en de Eerlijk
Winkelen Fietsroute in de Sociale Winkel. Naar verwachting wordt de Allemanskerk in
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Die vier doelen zijn: 1: Geen honger; 2: Schoon drinkwater en sanitair; 3: Betaalbare en duurzame
energie en 4: Verantwoorde consumptie

Oudkarspel Fairtrade Kerk, dat gaan we onder de actief aandacht brengen via de lokale
media. Tijdens de nazomerweken in Sint Pancras promoten we onze activiteiten en
artikelen. En tijdens de Nacht van de Nacht schenken we Fairtrade koffie en thee aan de
bezoekers van dit evenement.
Net als afgelopen jaren, organiseren we in 2018 weer de bekende Repair Cafés in
respectievelijk de Sociale Winkel in winkelcentrum Broekerveiling en Het Behouden Huis in
Oudkarspel. Ter plaatste worden kapotte gebruiksvoorwerpen hersteld en krijgen de
bezoekers uitleg over de wijze waarop dat gebeurt. Het idee daarachter is dat mensen
voortaan zelf hun spullen kunnen maken.
Daar waar mogelijk willen we gaan samenwerken met de Sociale Winkel door onderling
door kennis en informatie te delen en mogelijk samen nieuwe projecten te realiseren.
In het laatste weekeind van oktober, als de zomertijd plaats maakt voor de wintertijd,
organiseren we de Nacht van de Nacht bij stichting Veldzorg. Bezoekers ontdekken daar de
schoonheid van de nacht en maken kennis met het unieke Oosterdelgebied. Met kijkers kan
de sterrenhemel worden bekeken, medewerkers van de Sterrenwacht geven daarbij uitleg.
Ook dit jaar zijn we met tientallen vrijwilligers aanwezig op het Indian Summer Festival om
via de bekende Bekerstreets duizenden lege bekers te scheiden van het overige afval.
Nieuwe initiatieven
Wij gaan een energiecoöperatie oprichten. Daarvoor werken we nauw samen met Stichting
Sport Langedijk (SSL). Die wil bij openluchtzwembad De Bever in Sint Pancras op een
duurzame manier elektriciteit opwekken. Wij willen daar, via de op te richten coöperatie, op
aansluiten door extra panelen voor particulieren te reserveren. Eind 2017 is hierover een
voorlichtingsbijeenkomst gehouden en ook is vast een domeinnaam gereserveerd. In de loop
van 2018 kunnen geïnteresseerden zich inschrijven. De lancering van het project vindt plaats
tijdens de Duurzame Doe Dag 2018.
Samen met stichting Geloof, Hoop en Liefde, de beheerder van de lokale voedselbank,
participeren we in een project voor bestrijding van energie- armoede. MGL draagt hier een
bedrag van € 3.000 aan bij. Het scenario wordt dit voorjaar uitgerold.
Samen met de gemeente Langedijk zetten we ons in voor een Klimaatstraatfeest. Wij zorgen
voor een lezing van Buurkracht uit Alkmaar. Die moet inspiratie bieden aan inwoners van
Langedijk om aan dit project mee te doen.
Samen met het Jan Arentsz-college starten we een project voor schoon drinkwater met
behulp van waterfilters in gebieden zonder goede drinkwatervoorzieningen. Dit project is
gekoppeld aan Fair nu en het project van UP4S en het Jan Arentsz in Oeganda.
Omdat dagelijkse voeding invloed heeft op het welzijn, willen we dit onderwerp op een
smakelijke manier onder de aandacht van de inwoners van Langedijk brengen. Gezien de
vele activiteiten starten we hier naar verwachting eind 2018 mee.

