zoekt een voorzitter
iemand die het leuk vindt zich samen met anderen
in te zetten voor duurzaamheid
en die
zijn of haar talenten wil gebruiken
en verder ontwikkelen
in deze bijzondere positie
Als voorzitter van Duurzaam Drimmelen sta je in het hart van de activiteiten op
het gebied van de energietransitie in de gemeente Drimmelen.
Daarvoor moet worden samengewerkt tussen overheden, bedrijven, burgers en
maatschappelijke organisaties. Communicatie en het zoeken van verbinding is
essentieel. Dat laatste is de opdracht van Duurzaam Drimmelen.
Duurzaamheid is meer dan isolatie, zon en wind. Ook onderwerpen als voedsel,
vervoer en recycling hebben onze aandacht.
Voorzitter van Duurzaam Drimmelen: een uitdaging die veel van je vraagt maar je
ook veel biedt!
Wat wij belangrijk vinden is dat onze voorzitter:
• een goede netwerker is
• mensen kan boeien en binden, zowel naar buiten toe als binnen het team
van bestuur en vrijwilligers
• geen volger is, maar steeds nieuwe wegen zoekt
• en natuurlijk een passie heeft voor duurzaamheid.
Wil je weten of de functie van voorzitter van Duurzaam Drimmelen iets voor jou
is, neem dan contact op met Carla Burger.
Telefoon: 076-5323150. Email: carla.burger@duurzaamdrimmelen.nl.

Samen werken aan duurzaamheid
1

MISSIE EN VISIE VAN DUURZAAM DRIMMELEN

Motto van Duurzaam Drimmelen
Samen werken aan duurzaamheid in de gemeente Drimmelen door communicatie, en door het
verbinden en ondersteunen van initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven.
Missie
Duurzaam Drimmelen ziet het als haar maatschappelijke taak om de leefbaarheid en sociale
samenhang in de gemeente Drimmelen te bevorderen waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is.
Wij willen daarmee een bijdrage leveren aan het behoud van de leefbaarheid van de aarde voor
onze huidige en toekomstige generaties.
Wij zetten ons in voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Drimmelen, door hen
te informeren, samen te brengen, te verbinden en met hen samen te werken. Daarvoor stellen wij
onze kennis, informatie en contacten ter beschikking. Wij willen samen werken aan duurzaamheid.
Visie
De gevolgen van het handelen van mensen op hun omgeving zijn ingrijpend; dat wordt steeds
duidelijker. Het klimaat wordt extremer, de biodiversiteit neemt snel af, de vervuiling van onze
leefomgeving neemt toe, de oorspronkelijke natuur wordt steeds schaarser en grondstoffen raken
uitgeput. Steeds meer komt het besef dat een leefbare toekomst wordt bedreigd als we deze
ontwikkelingen niet keren. We zien daarom steeds meer initiatieven, van inwoners, organisaties,
bedrijven en de overheid, die deze ontwikkelingen willen stoppen en die willen bijdragen aan het
verduurzamen van de aarde en de maatschappij.
Duurzaam Drimmelen wil die initiatieven op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente
Drimmelen ondersteunen en stimuleren door:
•

nieuwe ontwikkelingen te volgen en breder bekend te maken;

•

te communiceren over nieuwe en bestaande initiatieven;

•

inwoners, organisaties, bedrijven en overheden met elkaar in contact te brengen;

•

het verwerven en delen van informatie en kennis.
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