Update 2e raadsvergadering werkgroep Duurzaamheid/Milieu
Punt 1: Groene speurtocht
We gaan een groene speurtocht opzetten, in overleg met Best Duurzaam en IVN Best. In de nieuwsbrief van
Best Duurzaam worden al vrijwilligers gevraagd.
Punt 2: Prullenbak
Nico van het Adviesbureau De Bries heeft overleg gevoerd met ambtenaar Wilco over de prullenbak. Het
plan is om een Hattrick bank te gaan plaatsen als het mogelijk is. De gemeente wil 50 % van de kosten
betalen. Geschat wor
Er werd voorgesteld deze te plaatsen bij de zogenaamde Action-speeltuin . Maar hier hangen veel Polen
rond waardoor het een ongeschikte plek is. De bedoeling is dat wij een andere speelplek aangeven die wel
geschikt is. Amy-Lee gaf aan dat bij de Dierenweide in het Wilhelminapark ook een goede plek zou kunnen
zijn. Daarom zouden Amy-Lee en Rian een tijdje geleden zouden gaan kijken, maar dat is uitgesteld door de
regen. Voor de uitvoering van de prullenbak zal ook subsidie aangevraagd moeten worden. Vanuit
buurtbudget of subsidie maatschappelijke initiatieven.
Punt 3: Opschoondag
Tijdens de eerste werkvergadering na de raadsvergadering hebben we ene brief gestuurd naar Rob Kemps
(Snollebollekes). Hij heeft nog niet geantwoord. We hebben gepraat over een andere manier om aandacht
te vragen voor de opschoondag. Iemand gaf aan via de moeder contacten te hebben met model Denise
Kroes. Er gaat gevraagd worden (of er is al gevraagd) of zij wil meedoen met het promoten van de
Opschoondag. De vorige werkvergadering hebben we ook een start gemaakt met posters en flyers
ontwerpen.
Punt 4: Nestkastjes
- We moeten zelf gaan uitzoeken bij wie en met wie de nestkastjes gemaakt kunnen worden. De
gemeente heeft al een opdracht uitgezet om extra nestkastjes te plaatsen. We moeten de
vogelhuisjes 2x per jaar schoongemaakt worden (voor het voorjaar en het najaar/winter). Als we
vragen om ergens vogelhuisjes te plaatsen moeten we erbij zeggen wie ze gaat schoonmaken.
Locaties: het kinderboerderijtje bij de Paersacker, Bso en Nso in de Zwijssenstraat of eventueel
speeltuintjes worden als voorbeeld genoemd.
- Ook moet een kostenopgave gevraagd worden bij het bedrijf of de organisatie waar het vogelnestje
gemaakt gaat worden.
- We kunnen dan subsidie aanvragen om deze kosten te kunnen maken.
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