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Tien jaar Millenniumgemeente Langedijk
In 2018 bestond Millenniumgemeente Langedijk tien jaar. Het platform werd op 1 juli 2008 op
initiatief van de toenmalige gemeenteraad opgericht. Afgelopen decennium zijn veel acties in
gang gezet om de millenniumdoelen onder de aandacht van inwoners en bedrijfsleven van
Langedijk te brengen. In die periode zijn we door de Vereniging Nederlandse Gemeenten twee
maal uitgeroepen tot meest inspirerende millenniumgemeente van Nederland.
Het jubileum is niet specifiek gevierd. Wel zijn, naast de reguliere activiteiten, drie nieuwe
initiatieven in gang gezet. Zo is er € 2.250 bijgedragen aan het gezamenlijke drinkwaterproject van
stichting UP4S en het Jan Arentsz Langedijk in Oeganda. Ook is een project gestart om energiearmoede bij minima te bestrijden. En afgelopen jaar is de vereniging Langedijk Energie opgericht;
daarmee is een stap gezet naar een meer duurzame gemeente.

Global Goals
Sinds 2015 richten we ons op vier (van de zeventien) Global Goals, namelijk:
1. Geen honger en duurzame landbouw (Global Goal 2)

Landbouw is van oorsprong de kern van Langedijk. Daarom stimuleren we samen met stichting
Veldzorg en stichting Oosterheem de landbouwprojecten in het Oosterdelgebied.
2. Schoon drinkwater en sanitair (Global Goal 6)

Langedijk is een waterrijke gemeente. In 2018 steunden we het Oegandaproject van het Jan
Arentsz waarmee scholieren uit Langedijk een school in Oeganda van schoon drinkwater
voorziet. In 2019 leveren de scholieren er waterfilters af.
3. Betaalbare en duurzame energie (Global Goal 7)

Langedijk streeft naar een CO2-neutrale gemeente in 2035. Wij informeren bewoners over
duurzame energie en subsidies, werken aan een lokale non-profit energiecoöperatie en zoeken
samenwerking met regionale partners om te komen tot een lokale duurzame
energievoorziening. Daarvoor is eind 2018 de Vereniging Langedijker Energie opgericht. Het
einddoel is het opwekken van duurzame energie voor inwoners van Langedijk en omstreken.
4. Verantwoorde consumptie (Global Goal 12)

Langedijk is een Fairtrade Gemeente. Wij stimuleren het gebruik van eerlijke en biologische
producten met o.a. een Eerlijk Winkelen route. Tijdens de maandelijkse Repair Cafés repareren
we elektrische apparaten en kleding. Vrijwilligers zamelen elk jaar duizenden plastic bekers in
tijdens het lokale Indian Summer Festival.
Om deze speerpunten te realiseren, is samengewerkt met de gemeente Langedijk. De voorzitter
van het platform is een (voormalig) raadslid en er is een vaste ambtenaar beschikbaar als eerste
aanspreekpunt. Daarnaast is er periodiek overleg met de burgemeester en een verantwoordelijk
wethouder. We krijgen bovendien een bijdrage van de gemeente Langedijk, gebaseerd op het
aantal inwoners. Daarnaast is er een aantal bedrijven dat ons sponsort of diensten in natura
aanbiedt, zoals publiciteit, expertise of het beschikbaar stellen van een locatie.
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Activiteiten in 2018
In 2018 zijn de volgende activiteiten georganiseerd:
• In het kader van het Klimaatstraatfeest is op 15 februari een bijeenkomst georganiseerd bij
Veldzorg in Broek op Langedijk. Deze is bezocht door ongeveer 40 belangstellenden.
• Op 18 maart werd de Allemanskerk in Oudkarspel uitgeroepen tot tweede Fairtradekerk in
Langedijk. Dit houdt in dat er voortaan Fairtradeproducten gebruikt worden en Fairtradeacties
worden georganiseerd.
• Op 10 mei vond de feestelijke heropening van de Fair Nu winkel in Noord-Scharwoude plaats.
• De Fairtradewinkel was traditioneel aanwezig bij enkele voorjaarsmarkten in Langedijk.
• Op 28 en 29 juni stonden we met twee stands van Bekerstreet en een promotieteam op het
Indian Summer Festival. Een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij bewust omgaan met afval
veel sympathie oproept en duizenden lege bekers oplevert!
• Op 14 juli vond de Duurzame Doe Dag plaats in zwembad De Bever in Sint Pancras. Daar namen
meer dan 500 belangstellenden deel aan diverse activiteiten waarbij water centraal stond.
• In februari en oktober zijn, in samenwerking met de lokale Voedselbank, energiepakketten aan
inwoners met een zeer laag inkomen ter beschikking gesteld. In december is dit aanbod ook
aan de contacten van het Kossen Leijenfonds in Sint Pancras en Stichting Interkerkelijke
Samenleving Langedijk (SISL) gedaan. Tegen een geringe eigen bijdrage worden verschillende
energiebesparende materialen als Ledlampen, radiatorfolie, tochtstrippen en dergelijke
verstrekt. De gerealiseerde energiebesparing van de verstrekking in februari bedraagt ongeveer
5000 Kw/h elektriciteit en 100m3 aardgas op jaarbasis.
• Op 27 oktober waren ruim zestig bezoekers aanwezig bij de Nacht van de Nacht. Ondanks de
lage buitentemperatuur was er sprake van een hartverwarmende avond.
• In het Langedijker Nieuwsblad publiceren we diverse artikelen over duurzame onderwerpen.
• Op de site Rottekool verschenen met grote regelmaat satirische berichten over opmerkelijke
gebeurtenissen in en rond Langedijk.
• In december is vereniging Langedijker Energie opgericht om concrete stappen te nemen om
het zelf opwekken van duurzame energie in Langedijk voor meer inwoners mogelijk te maken.
• Gedurende het jaar werden twee maal per maand, bij de Sociale Winkel in winkelcentrum
BroekerVeiling en Het Behouden Huis in Oudkarspel Repaircafe’s georganiseerd.
• De eerste voorbereidingen zijn getroffen om voortaan als zelfstandige organisatie door te gaan.

Samenwerkingspartners
Traditioneel is met een aantal organisaties samengewerkt. Afgelopen jaar ging het om:
• Gemeente Langedijk, raad en college en de ambtenaar ten behoeve van verantwoording,
afstemming en periodiek overleg.
• De Sociale Winkel in winkelcentrum BroekerVeiling en Het Behouden Huis in Oudkarspel waar
de Repair Cafés plaatsvinden.
• Langedijker cadeau- en foodwinkel Fair Nu.
• Kerkgemeente Sint Pancras.
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Friendly Fire, organisator van het Indian Summer Festival, voor de realisatie van Bekerstreet.
Diverse bedrijven en organisaties uit de regio verleenden belangeloos hun medewerking aan
de Duurzame Doe Dag 2018. Het betreft: Jan Arentsz college Langedijk, Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier, NH1816 verzekeringen, Henselmans bouw & ontwikkeling, Brooden banketbakkerij Frank Rood, De Swaan, Stichting Veldzorg, Museum BroekerVeiling,
ontwerpster Lidewij Kemme, Kidsgear Children’s Choir uit Bukomansimbi (Oeganda), Stichting
Lief Langedijk en stichting Wereldwinkel Langedijk/FAIR-NU.
Stichting Veldzorg, Langedijk Waterrijk en museum BroekerVeiling bij de organisatie van de
Nacht van de Nacht.
Voedselbank Langedijk, Stichting Interkerkelijk Steunfonds Langedijk (SISL) en Kossen
Leijenfonds bij de uitreiking van de energiepakketten.
Verschillende lokale bedrijven steunen ons jaarlijks met een financiële bijdrage.
Rodi Media, uitgever van diverse huis aan huisbladen, publiceert gemiddeld twee maal per
maand aangeleverde artikelen over duurzame ontwikkelingen in het uitgaven.
Bewonerscollectief Spoor- en Achterstraat te Noord-Scharwoude en het Duurzaam Bouwloket.
De samenwerking betrof de verduurzaming van ongeveer 100 woningen uit het begin van de
vorige eeuw. Dit was een vervolg op de bijeenkomst over het Klimaatstraatfeest.

Nieuwe naam en andere opzet
De naam Millenniumgemeente is achterhaald sinds de Millenniumdoelen zijn opgevolgd door de
Sustainable Development Goals, beter bekend als de Global Goals. Om die reden heet
Millenniumgemeente Langedijk vanaf 2019 voortaan Langedijk for Global Goals
(Langedijk4GlobalGoals). De naam mag dan zijn veranderd, de ambities wijzigen niet: inwoners en het
bedrijfsleven van Langedijk en naaste omgeving betrekken bij realisatie van de Global Goals zoals die door
de Verenigde Naties zijn opgesteld. Komende jaren richten we ons ook op inwoners en het bedrijfsleven in
de gemeente Heerhugowaard, fusiepartner van de gemeente Langedijk.

Het streven is om in de loop van 2019 door te gaan als zelfstandige organisatie. Want tien jaar na
de oprichting worden de directe banden met- en de verantwoordelijkheid van de gemeente
Langedijk verbroken. Wel is komende jaren een financiële bijdrage van de gemeente nodig om de
voorgenomen activiteiten in zowel Langedijk als Heerhugowaard te kunnen realiseren.
Klaas Zwart, voorzitter Langedijk4GlobalGoals
28 maart 2019, Broek op Langedijk

