9 Wij willen een gemeente...

...die oog heeft
voor duurzaamheid.
Want de gemeente heeft niet alleen verantwoordelijkheid voor nu, maar ook voor de toekomst. Onze
kinderen en kleinkinderen verdienen net zo’n fijne woonomgeving als wij. Waar gekozen moet worden
kiezen wij voor milieuvriendelijke oplossingen. We bieden ruimte voor innovatieve en duurzame initiatieven.

… met volop groen

Want we zijn trots op onze groene gemeente. Groen is niet alleen mooi, het is ook erg belangrijk voor de
kwaliteit van de lucht en de waterhuishouding. Bij zware regenbuien heeft het water ruimte nodig om
zijn weg te vinden. Naar vijvers en sloten en niet naar onze kelders. Daarom krijgt ruimte voor water een
prominentere rol in de ruimtelijke ordening.
Stompwijk wordt niet volgebouwd. Wij zijn voor een beperkte toename van het aantal woningen in de kern
van Stompwijk. Het groene en weidse karakter staat bij ons voorop.
Waar nodig zorgen we voor meer prullenbakken in de parken en speeltuinen, die op tijd worden geleegd.
Lik-op-stuk-beleid voor mensen die afval op de grond gooien.

… daarbij meegaat met de tijd

Bij nieuwbouw worden woningen zonder gasaansluiting het uitgangspunt. Ons afval wordt gescheiden. Niet
thuis, maar in een moderne nascheidingsinstallatie bij de afvalverwerker.
Steeds meer energie wordt lokaal opgewekt. Mensen kiezen er ook steeds vaker voor hun eigen energie
op te wekken. Op en slimme manier kan dit ook weer doorgeleverd worden aan de buren. We willen meer
ruimte voor private of bedrijfsmatige energieopwekking. Regels die dit in de weg staan passen we aan.
We willen af van een energiemarkt die draait op subsidies, kortingen en stimuleringsregelingen. De prijs
van energie kan gewoon bepaald worden door vraag en aanbod. Duurzame energievoorzieningen worden
steeds goedkoper en de terugverdientijd wordt, ook zonder subsidies, steeds korter.

… en zelf het goede voorbeeld geeft

Te beginnen bij de eigen panden, sportaccommodaties en scholen. Wanneer deze verbouwd worden kiezen
we voor energieneutrale oplossingen. Auto’s van de gemeente worden, wanneer ze aan vervanging toe zijn,
ingeruild voor milieuvriendelijke exemplaren.
Bij de bouw of aanpassing van sportaccommodaties en scholen wordt gekeken naar de bredere
maatschappelijke functie.
Veel bedrijven zijn al bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat juichen we toe en dat willen
we ook belonen. Daarom let de gemeente bij haar inkoop van goederen en diensten goed op het mvobeleid van bedrijven.

De gemeente moet nadrukkelijker meedoen met regionale investeringsfondsen ten behoeve van onze
inwoners. Bijvoorbeeld met het investeringsfonds voor verduurzaming van VVE’s die geen lening kunnen
krijgen bij de bank.

Daarom willen wij:









Ruimte voor innovatieve en duurzame initiatieven
Ruimte voor water
Stompwijk niet volbouwen
Meer prullenbakken in parken en speeltuinen
Afval scheiden, bij de afvalverwerker
Af van allerlei milieusubsidies
Milieuvriendelijk aanpassen van gemeentelijke panden,
scholen en sportaccommodaties
MVO meenemen in de inkoopvoorwaarden van de gemeenten

