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Kerstwandeling voor leden
Zaterdag 26 december 2015
Tijd: 11.00 uur
Locatie: Giersbergen
Tweede Kerstdag is er weer de traditionele wandeling o.l.v. Harrie
Smits en Peter van der Velden.
Lekker uitwaaien en een frisse neus halen. Leden met hun familie
en vrienden en kennissen zijn welkom.
In de pers
De activiteiten van onze natuurwerkgroep staan uitgebreid
beschreven in onze eigen uitgaven. Maar ook buiten onze vereniging
is er belangstelling voor.
In de vrijwilligerskrant van Natuurmonumenten van afgelopen
najaar een mooi interview met Joost van Balkom, Klini van Holland
en Rien Melis.
Verder in het blad Vlinders van de Vlinderstichting een verhaal over
de inzaai van ons Vlinderveld. Op pagina 2 van het stuk een aantal
foto’s die de ontwikkeling mooi laten zien.
Afvalbeleid gemeente
Het verspillen van waardevolle en schaarse grondstoffen moet
worden vermeden. De gemeente Heusden geeft in haar
afvalbeheerplan 2011-2015 aan de hoeveelheid restafval te willen
terugdringen van 180 kg per persoon in 2010 naar 149 kg in 2015.
In 2015 zullen we nog steeds rond 162 kg uitkomen!
De VANG-doelstelling van de rijksoverheid betekent voor Heusden
dat het naar maximaal 55 kg per inwoner in 2020 moet. In het
Collegevoorstel ‘Verlenging afvalproeven Vlijmen-Vliedberg’ in
relatie hiermee wordt vermeld: ‘Er zit geen sanctie op het niet halen
van deze doelstelling.’ Daarmee suggererend dat er niet al te hard
aan getrokken gaat worden.
Dat kan beter!

Contributie
Ieder jaar moet onze penningmeester herinneringen rondsturen
naar leden die niet reageren op het verzoek om de contributie over
te maken.
Tip om de penningmeester te ontlasten: maak een periodieke
overschrijving aan. Dan betaal je altijd op tijd.
Veelzijdige leden
Hiernaast een kerstwens van ons lid
Paul van Erve met als onderwerp de
musicerende Klini van Holland en Paul
tijdens het Dickens Festival in Drunen.

Provinciaal natuurfonds voor leefbare wijken
De provincie en het Prins Bernhard Cultuurfonds starten met een
buurtfonds voor buurtnatuurprojecten. Daarmee krijgen
burgerinitiatieven ondersteuning op het gebied van natuur- en
waterprojecten om de leefomgeving groener te maken.
Het fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan
ontmoeting en verbinding binnen wijken, tussen generaties,
culturen en kunstvormen.
Heb je ideeën voor onze gemeente? Laat het weten!
Ga voor het hele bericht naar www.brabant.nl
Duurzaamheid in de gemeente Heusden
De score van onze gemeente is te vinden op
www.gdindex.nl, en dan kiezen voor
Heusden.
Dat levert het resultaat hiernaast op.
Waar het blauw binnen de rode lijnen zit,
scoort Heusden slechter dan gemiddeld. Dat
geldt met name voor de onderwerpen
Energiegebruik, Energiebesparing, CO2
uitstoot, Hernieuwbare energie,
Vervoerswijze, CO2 uitstoot wegverkeer,
EV/VV (Solvabiliteitsratio).
In de volgende Digituurlijk gaan we verder in
op deze onderwerpen: wat kan de gemeente
doen om duurzamer te worden.

Nog meer lijstjes
Het weekblad Elsevier maakt jaarlijks een overzicht van de kwaliteit
van gemeentes in Nederland. Heusden scoort in 2015 plaats 169 van
393 gemeenten. Een goede middenmoter dus. Het onderzoek is
gebaseerd op 42 objectieve indicatoren, maar het relatieve gewicht
van elke indicator is gebaseerd op een enquete onder 6.700
Nederlanders.
Heusden scoort goed (****) op ‘economie’, ‘historisch decor’,
‘recreatiegebieden’, ‘verkeersveiligheid’ en ‘bereikbaarheid’.
Op de meeste onderdelen scoren we gemiddeld (***). En op één
enkele slecht (**): ‘jeugdpakket’ (vanwege afstand tot middelbare
scholen), ‘overlast’ en ‘misdaad’, en op ‘groen en natuur’.
Dat laatste is natuurlijk opmerkelijk in onze groene gemeente. Deze
indicator wordt als volgt omschreven: ‘Ten eerste is de gemiddelde
nabijheid voor inwoners van bos en (natte en droge) natuur
berekend. Ook is bepaald of sprake is van een heuvelachtige
omgeving. Aan de hand van nabijheid van parken en plantsoenen
(groenvoorzieningen) wordt recht gedaan aan 'stedelijk groen'.
Ga voor het hele overzicht naar bestegemeenten.elsevier.nl (je kunt
je gratis registreren voor toegang tot detail info.).
Doet u mee?
Zaterdag 16 en zondag 17 januari 2016 is het zover: we gaan weer
tuinvogels tellen! Met maar een half uurtje tellen draagt u bij aan
het grootste publieksonderzoek naar Nederlandse vogels.
En als u zich nu alvast aanmeldt, houdt Vogelbescherming u met een
e-mailnieuwsbrief graag op de hoogte van het laatste nieuws. U
ontvangt leuke tips voor het herkennen van uw vogels en mooie
aanbiedingen voor vogelvoer, silo's en vetbollen. Zo bent u helemaal
voorbereid op de Nationale Tuinvogeltelling 2016. Doet u ook mee?
Stadsgroen op een andere schaal
In Milaan staan al twee woontorens van 110 en 76 meter hoog, met
daarin duizend bomen. In Lausanne in Zwitserland willen ze een
verticaal bos met 24.000 planten. Het ontwerp is gebaseerd op het
eerdere ontwerp van het verticale bos in Milaan.
In Nederland ontwikkelen OVG Real Estate en architectenbureau
MVRDV het multifunctionele gebouw kavel P15 Ravel op de Zuidas
in Amsterdam. Het gebouw met ruime balkons krijgt veel
beplanting. Zo combineert het de kwaliteit van wonen in het groen
met de centrale locatie van de stad.
Ga voor het hele bericht naar www.duurzaambedrijfsleven.nl
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