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Millenniumgemeente Langedijk wordt
Langedijk4GlobalGoals
Sinds de oprichting in 2008 voerden we de naam Millenniumgemeente Langedijk. Maar die
is achterhaald sinds de acht Millenniumdoelen per 1 januari 2016 zijn opgevolgd door
zeventien Sustainable Development Goals, beter bekend als de Global Goals. Om die reden
gaan we in 2019 voortaan door het leven als Langedijk4Global Goals.
Niet alleen de naam is gewijzigd, ook het aantal doelen is veranderd. Voorheen leefden we
drie (millennium)doelen na, in de nieuwe situatie ondersteunen we vier doelen, te weten:
• Geen honger en duurzame landbouw (doel 2)
Landbouw is van oorsprong de kern van Langedijk. Daarom stimuleren we biologische
(dynamische) projecten in het Oosterdelgebied.
• Schoon drinkwater en sanitair (doel 6)
In 2018 steunden we het Oegandaproject van het Jan Arentszcollege Langedijk dat in
samenwerking met UP4S is opgezet. Dit project voorziet een school in Oeganda van
schoon drinkwater. In 2019 leverden Langedijker scholieren daar waterfilters af.
• Betaalbare en duurzame energie (doel 7)
Wij informeren 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. In oktober organiseren we traditioneel de
Nacht van de Nacht. Daar ervaren de deelnemers de duisternis en kunnen ze zich even
afsluiten van de alom aanwezige lichtvervuiling.
• Verantwoorde consumptie (doel 11)
Wij stimuleren inwoners en bedrijven in Langedijk om het gebruik van eerlijke en
biologische producten te vergroten met o.a. een Eerlijk Winkelen route. Tijdens de
Repair Cafés repareren we elektrische apparaten en kleding. Bekerstreet-vrijwilligers
zamelen elk jaar duizenden bekers in tijdens het Indian Summer Festival.
De naamsverandering leidt tot aanpassing van de T-shirts en polo’s, vlaggen, spandoeken, de
folder en de fysieke en digitale visitekaartjes. Het ontwerp wordt voorzien van het bijschrift
‘Samen op weg naar een duurzame wereld’. Dat geeft duidelijk aan waar we voor staan. Het
uiterlijk en de naam mogen dan afgelopen jaar zijn gewijzigd, onze boodschap verandert
niet: we blijven inwoners en bedrijfsleven in en rond Langedijk wijzen op hun invloed op de
directe leefomgeving stimuleren maatregelen om daar samen wat aan doen.
Zuid-Scharwoude, 20 mei 2020
Klaas Zwart, voorzitter Langedijk4GlobalGoals
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Activiteiten in het verslagjaar
Energie-armoedeproject
In 2018 startten we een actie om energiearmoede onder lokale minima te bestrijden.
Daarvoor werden energiepakketten samengesteld die via de lokale voedselbank werden
aangeboden aan Langedijkers met een zeer laag inkomen. Begin 2019 kregen, tegen een
geringe eigen bijdrage, de zeventien deelnemers hun pakket. Dat bestond uit diverse
energiebesparende materialen, waaronder Ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips,
brievenbusborstels, raamisolatiefolie, deurdrangers en waterbesparende douchekoppen.
Het pakket had een totale waarde van bijna € 1.500, de deelnemers droegen zelf per
persoon bijna negentien euro bij.
De gerealiseerde besparing bedraagt op jaarbasis ongeveer 9945 Kw/h elektriciteit, 1800 m3
aardgas en 100 m3 drinkwater. Dat komt neer op € 1.800 lagere kosten voor elektriciteit, €
1.100 minder aan gas en een besparing van € 125 op water. Met een totale investering van
bijna 1470 euro is dus - op papier - een besparing van globaal € 3.000 gerealiseerd.
Repair Café
Het plan was om in 2019 twee maal per maand op twee verschillende locaties een Repair
Café te organiseren. Daar repareren vrijwilligers niet alleen kapotte spullen, maar laten ze de
bezoekers ook zien hoe ze dat doen. Met als uitgangspunt dat men dan voortaan zelf
dergelijke klusjes kan uitvoeren. De bijeenkomsten zijn op elke tweede woensdag van de
maand gehouden in de Sociale Winkel in Broek op Langedijk en elke vierde woensdag van de
maand in het Behouden Huis in Oudkarspel, steeds van 14.00 – 16.00 uur In Oudkarspel
wordt ook kapotte kleding hersteld. Reparaties zijn gratis, eventuele materiaalkosten
moeten wel worden betaald en een bijdrage in de fooienpot wordt op oprijs gesteld.
Omdat in de zomer van 2019 de Sociale Winkel haar deuren sluit, vervalt de bijeenkomst in
Broek op Langedijk. Eind van het jaar wordt duidelijk dat we in 2020 ook in De Binding
terecht kunnen. Tot die tijd is er dus eenmaal per maand een Repair Café.
Afvalwandeling op Hemelvaartsdag
Op donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) was de winkel van FAIR-NU aan de Dorpsstraat in
Noord-Scharwoude het startpunt van de lokale ‘afvalwandeling’. Tijdens drie wandelingen
dwars door de gemeente Langedijk kon zwerfafval worden geraapt. De grijpers en hesjes
waren daarvoor beschikbaar gesteld door de gemeente Langedijk.
Hoe schoon is je eigen straat, het grasveldje om de hoek of de weg naar school? Ligt daar
zwerfafval en heb je daar schoon genoeg van? Wie zich hierdoor voelde aangesproken, kon
deelnemen aan de afvalwandeling. Dat leverde na drie kwartier een flinke zak troep op. Na
afloop konden de deelnemers op de zolder van de FAIR-NU-winkel kijken naar een film over
zwerfafval. In de winkel stonden verschillende artikelen van gerecycled materiaal.
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Jubileum Bekerstreet en opruimactie tijdens extreem warm Indian Summer 2019
Vrijwilligers zamelen al sinds 2009 tijdens grootschalige evenementen in de gemeente
Langedijk lege bekers in. Deze worden gescheiden van het overige afval en naderhand
gerecycled. Afgelopen jaar was een jubileumjaar voor Bekerstreet. Dat werd gevierd met een
reep chocola voor alle vrijwilligers.
Het Indian Summer Festival vond plaats op zaterdag 29 juni; de avond daarvoor was er een
preparty. Er werd weer gebruik gemaakt van PET-bekers, die worden naderhand gebruikt als
grondstof voor nieuwe bekers. Niet alle drankjes worden overigens geschonken in PETbekers. Daarom scheiden vrijwilligers lege PET-bekers van andere bekers. Dat gebeurt in de
zogenaamde Bekerstreets. Bij deze stands krijgen bezoekers tegen inlevering van dertig lege
bekers een muntje. Dat kunnen ze tijdens het festival inruilen voor een drankje. Het was
afgelopen jaar extreem warm; dat verklaart wellicht de opbrengst van bijna 23.000 bekers.
Midsummernightfair in speelpark De Swaan
Op zaterdag 27 juli organiseerde speelpark deSwaan in Oudkarspel weer de traditionele
Midzomerfair Langedijk. Mede dankzij het ideale weer genoten de bezoekers van diverse
attracties, waaronder een kraam van Langedijk4GobalGoals. Daar konden bezoekers
deelnemen aan een virtuele eerlijke fietstocht door Langedijk en het aantal afbreekbare
bekers in een zak raden. De winnaar kreeg naderhand reep Fairtradechocola opgestuurd.
Natte Nacht van de nacht
Het regende flink tijdens de traditionele Nacht van de Nacht op zaterdag 26 oktober. Bij dit
evenement overheerst het donker en gaat het licht op veel plaatsen uit. Daarmee wordt
gewezen op de vaak voorkomende lichtvervuiling.
Bezoekers konden in de nacht waarin de zomertijd overgaat naar wintertijd terecht bij
Veldzorg voor een afwisselend programma. Met als uitgangspunt dat nachtelijke uren niet
beangstigend, maar juist spannend en leerzaam. Niet alleen voor volwassenen, ook voor
kinderen. Op hen is het programma mede gebaseerd. Van 19.00 – 22.00 uur waren er
wandeltochten over de dijk, vaartochten door het Oosterdelgebied en leerzame lezingen
over de natuur en het nachtleven in het werkgebouw van stichting Veldzorg. Kinderen
voeren, onder begeleiding van hun ouders, naar een verhalenverteller bij de molen in het
gebied. Die was speciaal voor deze gelegenheid aangelicht.
De traditioneel aanwezige sterrenkijkers lieten het dit jaar afweten: er was sprake van
materiaalpech en een donkere wolkenhemel. Ook het weer werkte niet mee: de deelnemers
vertrokken droog, maar werden onderweg op een fikse regenbui getrakteerd. Maar ondanks
het slechte weer, waren de deelnemers enthousiast over dit jaarlijkse evenement.
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Ontwikkelingen in 2019
Nieuwe naam en nieuwe doelen
De naam Millenniumgemeente is achterhaald sinds de Millenniumdoelen per 1 januari 2016
zijn opgevolgd door de Sustainable Development Goals, beter bekend als de Global Goals.
Om die reden voeren we vanaf 2019 de naam Langedijk for Global Goals met als schrijfwijze
Langedijk4GlobalGoals. Ook het logo wordt aangepast. Het streven wijzigt niet: blijven
werken aan een duurzame samenleving. Dat doen we door de volgende vier doelen na te
streven: Geen honger en duurzame landbouw (doel 2), Schoon drinkwater en sanitair (doel
6), Betaalbare en duurzame energie (doel 11) en Verantwoorde consumptie (doel 12).
Rotte Kool stopt
De satirische publicaties onder de naam Rotte Kool eindigen begin 2019. De artikelen deden
de afgelopen drie jaar veel stof doen opwaaien. Ze hadden vaak een lokale, duurzame
invalshoek en werden veelal voor waar aangenomen. Dat had soms onverwachte gevolgen,
want niet elke lezer doorzag de boodschap. Naast klagers was er ook een grote schare
trouwe fans die uitkeken naar de volgende bijdragen. Het absolute hoogtepunt was het
bericht over de komst van The Passion naar Alkmaar. Dat bereikte bijna 300.000 lezers!
Maar na drie jaar was het doel bereikt: de (toenmalige) uitgangspunten van
Millenniumgemeente Langedijk werden op een ludieke wijze onder de aandacht brengen.
Dat was de opzet van Rotte Kool, die missie was na drie jaar volbracht.!
Leerlingen Jan Arentsz bezoeken Oeganda
Vijftien leerlingen en drie docenten van het Jan Arentszcollege Langedijk bezochten eind juni
het project van stichting UP4S in het dorp Bukomansimbi in Oeganda. Het doel van de reis is
om de leerlingen bewuster te laten worden van de wereld om hen heen en hen kennis te
laten maken met een andere cultuur. Wij ondersteunden de leerlingen met waterfilters en
een groot aantal T-shirts met het opschrift Millenniumgemeente Langedijk. Gezien de
recente naamswijziging kunnen wij deze immers nier meer gebruiken.
Artikelen van oud zeildoek
Enkele jaren geleden werden oude zeildoeken en reclamebanners vermaakt tot tassen. Die
waren geliefd omdat ze er leuk uitzien en breed toepasbaar zijn. In 2018 hebben we kussens
en kleden laten maken, afgelopen jaar kozen we weer voor tassen,. Die werden uitgereikt
aan bezoekers van het Indian Summer Festival die opmerkelijk veel lege bekers
verzamelden. Ook kregen alle schippers die tijdens de Nacht van de Nacht de deelnemers
vervoerden een dergelijke tas, gevuld met diverse Fairtradeproducten.
Deelname aan inspiratiedag Energie & Duurzaamheid NHN in Alkmaar
In oktober namen we deel aan de inspiratiedag Energie & Duurzaamheid NHN in
sporthal De Meent Bauerfeind in Alkmaar. Die dag waren er 75 exposanten, een congres met
acht verschillende lezingen, enkele clinics en seminars vanuit de gemeente Alkmaar en het
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bedrijfsleven. Wij waren er aanwezig met een informatiestand en spraken diverse bezoekers
over duurzame ontwikkelingen en hun mogelijke bijdrage daaraan.
Voorbereidingen op loskoppeling van gemeente Langedijk
Afgelopen jaar oriënteren we ons op onze toekomst. De voorkeur, zowel van de gemeente
als van ons, gaat uit naar de oprichting van een zelfstandige stichting met een langjarige
subsidieovereenkomst met de gemeente Langedijk. Dat idee kaarten we in het voorjaar aan
bij de wethouder en de burgemeester van Langedijk. Aan het eind van het jaar leidt dat tot
een formeel voorstel van B&W aan de raad om Langedijk4GlobalGoals ‘los te knippen van de
gemeenteraad’. In januari 2020 gaat de raad daar, met 18 tegen 4 stemmen, akkoord. Op
dat moment worden de nodige voorbereidingen getroffen voor de zelfstandige stichting,
verwachting wordt die begin april 2020 opgericht.

Publiciteit
In het Langedijker Nieuwsblad, een uitgave van Rodi Media die huis aan huis in de gemeente
Langedijk wordt verspreid, stonden afgelopen jaar tien bijdragen Langedijk4GlobalGoals. Een
artikel over Bekerstreet haalde ook het Heerhugowaards Nieuwsblad.
Het Noordhollands Dagblad besteedde ruim aandacht aan het beëindigen van Rottekool.
Ook pakte de krant flink uit met een interview over een dubbele pagina over tien jaar
Bekerstreet.
Ongeveer 700 belangstellende kregen drie maal een nieuwsbrief toegestuurd.

Samenstelling Comité van Aanbeveling
Afgelopen jaar bestond het Comité van Aanbeveling (CvA) uit Klaas Zwart (voorzitter), Harry
van Steden (secretaris tot medio 2019), Kees Vestering (penningmeester), Piet Glas
(projectleider Energie), Gerhard Langedijk (projectleider Repair Café), Willem Poortvliet
(projectleider Bekerstreet), Cock de Vries (projectleider Communicatie), Johan de Vries
(projectleider Fairtrade) en Mandy tromp en Teun van Etten. Namens de gemeente
Langedijk nam Gerhard Schutten deel aan de vergaderingen.
In 2019 is vijf maal vergaderd en is één extra vergadering gehouden, van deze
bijeenkomsten zijn verslagen opgesteld.

Donateurs
We ontvingen een financiële bijdrage van de volgende bedrijven/organisaties:
Cateringbedrijf Party Garden, Diakonie van de Protestante Gemeente Sint Pancras, Great
Business, Gemeente Langedijk, stichting Lief Langedijk en Sport ServicepuntLangedijk.
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