Evaluatie Jaarplan 2012
Stichting Kom op voor een duurzame wijk
Zie voor de evaluatie de geel gemarkeerde tekst (cijfers van 1 tot 10)
Missie
Stichting Kom op voor een duurzame wijk wil op lokaal niveau (denk mondiaal, handel lokaal) op een
professionele wijze bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling is een wereldwijd
proces, waarin ecologische, sociale en economische ontwikkelingen (planet, people, prosperity)
uiteindelijk met elkaar in evenwicht moeten zijn. De komende jaren zal nog stevig de nadruk liggen
op het ‘planet’-aspect. Daarbij wordt de hele productie- en consumptieketen in ogenschouw
genomen.
We willen mensen en organisaties motiveren en inspireren tot een duurzame levensstijl.
Behalve voor de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier willen we met onze missie en doelstellingen een
rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van Arnhem als geheel.

Algemeen
Het jaar 2012 wordt een overgangsjaar met vooralsnog een ongewisse afloop. Wat ons waarschijnlijk
het meest zal bezighouden is de voortzetting van De Groene Vos op welke manier dan ook.
Zoals het er nu naar uitziet wordt de periode van 1 april 2012 tot 1 januari 2013 een
overbruggingsperiode naar een servicecentrum dat voor heel Arnhem van betekenis zal zijn. Hoe dat
servicecentrum er zal uitzien en welke rol onze stichting daarin zal spelen , is op dit moment onzeker.
De regie ligt sinds eind 2011 niet meer bij ons, maar bij de gemeente, omdat de gemeente vorig jaar
vanuit Energie Made in [Arnhem] zelf het initiatief nam tot een ‘energiedienstenbedrijf’. Wij hebben
ons hierin gevoegd, omdat we een opgeschaalde Groene Vos niet kunnen realiseren zonder de
gemeente.
Onze inzet is in ieder geval realisering van onze visie 2012-2016 die wij midden 2011 samen hebben
vastgesteld. Daar nemen we niets van terug.
Het beste dat we kunnen plannen voor 2012 is voortzetten van de lopende projecten en van de
activiteiten die in 2011 succesvol zijn geweest. We gaan De Groene Vos verder op de kaart zetten.
Opschaling van De Groene Vos naar een stedelijke voorziening dan wel deelname in een
Energiedienstenbedrijf (inmiddels De Kas, onderdeel van Rijn-IJsselcoöperatie) is op niets uitgelopen.
Het bestuur is tot de conclusie gekomen dat De Groene Vos niet inpasbaar was in het concept van De
Kas. Zie de achterliggende analyse van het bestuur.

Speerpunten 2012
A:
B:

grote projecten, het hele jaar door (3)
kleinere projecten, korter durend (5)

A1
Voortzetten en verder op de kaart zetten De Groene Vos
De Groene Vos wordt verder ontwikkeld. De winkel wordt verder op de kaart gezet en de omzet
wordt met 50% verhoogd in vergelijking met 2011. Het assortiment wordt verbeterd en vernieuwd.
Criterium daarbij is of een product echt bijdraagt aan duurzaamheid. Ook de voorzieningen worden
uitgebreid, zoals bijvoorbeeld een oplaadpunt voor elektrische vervoermiddelen en een inzamelpunt
voor meer (categorieën van) klein chemisch en ander afval.
De focus van De Groene Vos ligt op energie, afval en duurzaam bouwen/renoveren en duurzame
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leefstijl.
Met behulp van een vaste groep vrijwilligers is de winkel op vaste tijden geopend, aansluitend op de
openingstijden van reguliere winkels.
Naast de winkelfunctie van De Groene Vos worden workshops en inloopavonden georganiseerd.
Er wordt samengewerkt met de gemeente voor wat betreft de advies-, informatie- en loketfunctie op
het gebied van energie. Zeker tot 1 april krijgt Petra de opdracht van de gemeente om ca 1 dag in de
week de subsidieregeling met betrekking tot isolatie van woningen uit te voeren. De intentie van de
gemeente is dat na 1 april deze opdracht wordt voortgezet tot 1 januari 2013.
Cees en Petra voeren in het eerste kwartaal van dit jaar energiescans uit voor 24 winkeliers in de
Bakkerstraat. Dit is in opdracht van de gemeente omdat deze straat graag Duurzame Winkelstraat wil
worden.
Petra blijft participeren in de stuurgroep Energiezuinig verbouwen.
Eind januari worden de infraroodbeelden beschikbaar gesteld aan de inwoners van twee pilotwijken:
Elderveld en Angerenstein. De Groene Vos zal informatieloket zijn voor dit project en Petra werkt
mee aan de twee informatieavonden in deze wijken. De gemeente zal de winkelmedewerkers van de
benodigde informatie voorzien. Als dit veel werk oplevert en niet meer kan binnen de uren die we
betaald krijgen voor het informatieloket, dan moeten we weer in gesprek met de gemeente.
Er wordt een opzet voor een regelmatig uit te brengen digitale nieuwsbrief gemaakt.
Er wordt weer samengewerkt met de VOSZ, met name in die zin dat onze stichting uitvoerende
diensten verleent aan de VOSZ. De VOSZ beslist dit jaar over haar eigen toekomst.
Er worden weer contacten gelegd met de 3 basisscholen, de Jan Ligthartschool, de Atlas en De Wijzer
(bijv. voor lessen afvalscheiding, energiebesparing, kinderevenementen bij De Groene Vos).
Coördinatie: Petra Lettink
7 Dit doel is in zijn algemeenheid grotendeels bereikt, maar stond onder druk door discussie over de
toekomst van De Groene Vos en het vertrek van de twee betaalde krachten. De laatste maanden
hebben we geleefd met de gedachte dat De Groene Vos per 1 januari 2013 zou moeten sluiten.
De omzet van de winkel viel tegen, contacten met de basisscholen zijn er niet geweest.
Positief was dat Portaal een paar keer een grote opdracht tot levering van
energiebesparingsproducten heeft gegeven.
A2
Realiseren Duurzaamheidshuis
Het Duurzaamheidshuis wordt dit jaar gerealiseerd en zal voor 5 jaar model staan voor duurzame
renovatie en herinrichting van oude woningen.
De locatie is Van Slichtenhorststraat 41-43.
Op korte termijn wordt bepaald wie de belangrijkste renovatiepartners zijn waarmee het bouwteam
wordt gevormd. Er wordt op korte termijn een omgevingsvergunning voor sloop en verbouw
aangevraagd. De overdracht van de gemeente aan Stichting Duurzaamheidshuis vindt eveneens op
korte termijn plaats.
Het project gaat gepaard met een uitgekiende communicatiestrategie. De website
www.duurzaamheidshuis.nl wordt voortdurend actueel gehouden. Ook andere communicatiemiddelen zoals Facebook en Twitter worden ingezet om de aandacht op het project te vestigen.
Na de renovatie wordt de woning beheerd door Juffrouw Jannie die er een Bed & Breakfast zal
exploiteren en ook bijles aan basisschoolleerlingen en workshops geven (zie
www.juffrouwjannie.com).
Scholen als de HAN en het Rijn IJssel College worden bij het project betrokken.
Actief wordt geprobeerd de nieuwe eigenaren van de klushuizen te interesseren voor en te
stimuleren bij een duurzame renovatie en inrichting van hun huis.
Coördinatie: Petra Lettink
4 Dit project mag als mislukt worden beschouwd. Een B&B bleek niet mogelijk te zijn. De
renovatiekosten vielen veel hoger uit dan verwacht en de financiering bleek moeilijk te worden . Er is
veel tijd en geld in gestoken zonder dat dit tot resultaat heeft geleid. De koopovereenkomst (met de
gemeente) is inmiddels ontbonden. Wel hebben we ervan geleerd.
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A3 Van afvalstoffen naar grondstoffen
Het Arnhemse afvalbeleid is op dit moment alles behalve duurzaam.
De gemeente Arnhem zal begin dit jaar een nieuw afvalstoffenplan gaan opstellen.
We gaan zo goed mogelijk participeren in de planvorming. Onze inbreng zal zijn om veel meer afval
te gaan hergebruiken en recyclen en tevens in te zetten op preventie.
Verder zetten we in op een pilot Arnhem Van Afval Naar Grondstof (AVANG) waarbij het de
bedoeling is een omslag te maken in het denken van afvalstoffen naar grondstoffen. De pilot wordt
uitgevoerd in de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier en eventueel in andere wijken, zoals
Transvaalbuurt en Burgemeesterskwartier. De inzet is om de hoeveelheid restafval drastisch te
verminderen en tevens in te zetten op preventie en cradle-to-cradle. Met meer gft-afval apart wordt
meer groene energie opgewekt.
Met gescheiden inzameling van al het papier, glas, kunststof en textiel in Nederland kan 20% van de
landelijke CO2-doelstellingen worden bereikt (rapport DHV, 2011).
Coördinatie: Nicole Klein Middelink en Jan Schreur
7 We hebben onze rol gespeeld bij de beleidsvoorbereiding. Het principe van omgekeerd inzamelen
is met mitsen en maren in mei 2012 door de gemeenteraad aanvaard. Maar nu, eind februari 2013, is
er nog geen begin gemaakt met uitvoering van pilots.
B1 Repair Café en hergebruiksmarkt
Op basis van het succes van het Repair café op 8 oktober in wijkcentrum De Hommel gaan we dit
jaar de Repair Café’s voorzetten. Dit sluit aan bij project A3.
We gaan vier Repair Café’s organiseren en wel op 11 februari, 2 juni, 29 september en 15 december,
steeds op zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in De Hommel.
We combineren dit met een hergebruiksmarkt of rommelmarkt. Ook organiseren we workshops
repareren, zoals banden plakken.
Het doel is de levensduur van gebruikte goederen en voorwerpen te verlengen en daarmee de
afvalberg te verkleinen. Een evenement dat tegenwicht biedt aan de wegwerpcultuur. Het gaat dan
bijv. om een versleten stoel, een kapot koffiezetapparaat, een fiets met een ‘lekke ketting’, een jas
met een kapotte rits, een cd-speler die het niet meer doet, enz.
De hergebruiksmarkt/rommelmarkt wordt door De Hommel georganiseerd. Het evenement wordt
opgeluisterd met live muziek en verkrijgbaarheid van koffie, thee en andere drankjes.
Partners zijn o.m.: De Fietsenmaker (Jasper), Eco-electronics, , Carpe Diem, enz.
Geprobeerd wordt het concept Repair Café ook uit te zetten in het Spijkerkwartier (De Lommerd) en
Heijenoord/Lombok (’t Huukske).
Coördinatie: Nicole Klein Middelink en Hester van Haren
9 De Repair Cafés zijn goed aangeslagen in Arnhem. Wij hebben er 2 in De Hommel en 2 in De
Lommerd georganiseerd. Gemiddeld worden er per keer zo’n 35 producten gerepareerd. Andere
wijken (Spijkerkwartier, Heijenoord-Lombok, Malburgen) en zelfs Westervoort hebben het concept
van ons overgenomen waarbij wij nog een adviserende/ondersteunende rol spelen.
B2 Actie collectief inkopen zonnepanelen
Begin dit jaar wordt samen met De Stroomplantage (een Arnhems zonnepanelenbedrijf) een grote
actie op touw gezet om collectief zonnepanelen tegen een lage prijs in te kopen voor inwoners en
ondernemers van Arnhem . De verwachting is dat dit project veel aandacht zal genereren en directe
milieuwinst oplevert. Wij verdienen 2% aanbrengpremie per paneel. Deze actie dient ook om De
Groene Vos beter op de kaart te zetten. De communicatie voor dit project zal zoveel mogelijk via de
site van De Groene Vos lopen en de sociale media en verder pakken we het wijkgericht op met flyers
en dergelijke.
Coördinatie: Petra Lettink
8 Deze actie is geslaagd. In plaats van met de Stroomplantage is er samengewerkt met de
zusterorganisatie Solix BV. Via ons zijn er 325 panelen verkocht.
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B3 Duurzame diners
Na het succes van de duurzame diners zonder vlees en zonder weerga in 2011 en een positieve
uitslag van een enquête onder de deelnemers worden deze duurzame diners in 2012 bij het wisselen
van de seizoenen voortgezet.
De data zijn al vastgesteld: 21 maart, 20 juni, 19 september en 19 december, steeds op woensdag
om 18.00 uur in het inloophuis in de Van Slichtenhorststraat.
Tevens wordt een workshop duurzaam koken georganiseerd.
Coördinatie: Jan Schreur
8 Deze diners zijn volgens plan gerealiseerd. Gemiddeld waren er ca 28 deelnemers per keer. De
reacties van de deelnemers waren louter positief.
B4 Kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie van 2010 was een groot succes, met name ook in financieel opzicht. In 2011
was de actie minder succesvol.
Deze actie wordt gecontinueerd en verbeterd op detailniveau. Voor de zomervakantie is de
voorbereiding afgerond en wordt begonnen met werving van opdrachtgevers, brochure verspreiden,
enz.
Er wordt gebruik gemaakt van de evaluatie van 2010 en 2011.
Een groep die praktisch, commercieel en logistiek van wanten weet, gaat zich hiermee bezig houden.
De verbeterpunten uit de evaluatie van 2010 worden in acht genomen.
Coördinatie: Petra Lettink
4 In tegenstelling tot vorig jaar is in 2012 de actie wel redelijk tijdig voorbereid. De wervingsfolder
zag er goed uit, maar is niet stevig genoeg onder de aandacht gebracht. De actie heeft helaas tot
geen enkele opdracht geleid.
B5 Actie de Groene Sint
Op basis van het succes van 2010 wordt de Groene-Sintactie met een onderbreking van 2011
voortgezet en verbeterd op basis van de gehouden evaluatie. Het inhoudelijke doel, aandacht voor
duurzame cadeaus, wordt scherper bepaald en naar voren gebracht. Naast het promoten van
duurzame cadeaus maakt de Groene Sint ook promotie voor De Groene Vos. De Groene Sint bezoekt
de bibliotheek of een andere locatie en leest de kinderen voor. Ondertussen kunnen ouders van alles
en nog wat kopen bij de stand van De Groene Vos. Een vitrine van de bibliotheek wordt ingericht met
groene-sint-spullen.
Winkeliers(verenigingen) worden weer bij de uitvoering betrokken. Subsidie wordt aangevraagd bij
de winkeliersvereniging.
De actie wordt voorbereid en uitgevoerd met Milieudefensie Arnhem en mogelijk met
Fairtradewerkgroep Arnhem en de Stoere Vrouwen.
In september wordt begonnen met de voorbereiding.
Coördinatie: Nicole Klein Middelink en Jan Schreur
-- Wegens gebrek aan menskracht is deze actie afgeblazen.

Overige activiteiten
C: doorlopende activiteiten (hele jaar of deel ervan)
D: eenmalige kortdurende acties waarmee we onze doelstellingen willen bereiken.
C

Doorlopende activiteiten

C1 Websites duurzamewijk.nl, degroenevos.nl en duurzaamheidshuis.nl actief beheren

4

De website duurzamewijk.nl wordt actueel gehouden en voortdurend worden activiteiten
aangekondigd. Na jaren goed werk heeft Annemiek aangekondigd te willen stoppen met het beheer
van de website. Jeanne neemt haar taken over.
De site degroenevos.nl wordt ook actueel gehouden en goed afgestemd op de duurzamewijksite.
Winkelproducten gaan meer ruimte en aandacht krijgen op de website.
Voor de site duurzaamheidshuis.nl: zie A2.
Coördinatie: Petra Lettink
7 De sites zijn redelijk actueel gehouden. Er is nog een 4e site bij gekomen:
www.zonnestroommadeinarnhem.nl.
C2 Wijkkrant
Ca 5 of 6 x verschijnt de wijkkrant dit jaar, in onze wijk ‘Wijkrant’ geheten.
Zoals gewoonlijk worden daarin onze activiteiten aangekondigd. Tevens worden informatieve
artikelen aangeleverd en wordt aandacht gevraagd voor onze producten.
Coördinatie: Jan Schreur
7 Er is van dit medium naar behoren gebruik gemaakt.
C3 Oud-papierinzameling
Ook dit jaar wordt onder verantwoordelijkheid van onze stichting het oud papier in Sint MartenSonsbeekkwartier ingezameld. Dat loopt prima en levert de stichting netto zo’n 3600 per jaar op. De
bewoners wordt nog eens expliciet verzocht al het oud papier de eerste maandag in de maand aan
de weg te zetten. Volgens afspraak wordt in januari de inzameling geëvalueerd met het
wijkmanagement. Vol vertrouwen gaan we de evaluatie in waarbij de inzet is dat ons als inzamelende
organisatie de volledige opbrengst toekomt, zoals dat ook in alle andere Arnhemse wijken het geval
is.
Coördinatie: Jan Schreur
8 Goed en probleemloos uitgevoerd. De opbrengst is een belangrijke bron van inkomsten voor onze
stichting. Onze actie om de volledige opbrengst te mogen incasseren is in april met terugwerkende
kracht tot 1-1-2012 volledig geslaagd.
C4 Participatie in programma Energie made in [Arnhem]
Evenals in 2010 participeren we als partner in Energie made in [Arnhem], het gemeentelijke
programma voor klimaat, energie en millenniumdoelen.
Wij hebben in 2010 drie projecten aangedragen: opschaling De Groene Vos, Duurzaamheidshuis en
het project AVANG.
In juni vindt er ter uitvoering van het convenant weer een stadsconferentie plaats.
Coördinatie: Jan Schreur
-- Partnerbijeenkomsten zijn er (m.i.) niet geweest op een netwerkborrel na. Zie voor de projecten
elders in deze evaluatie.
C5 Vrijwilligers werven
Nieuwe vrijwilligers werven vereist voortdurend aandacht, vooral voor bemensing van De Groene
Vos, maar ook voor de uitvoering van de speerpuntprojecten.
Coördinatie: Nicole Klein Middelink en Petra Lettink
7 Er zijn nieuwe vrijwilligers geworven, maar ook vrijwilligers gestopt. Positief is dat we projectgewijs
(Stadslandbouw, Duurzame diners, Repair Cafés) nieuwe vrijwilligers aan ons hebben gebonden.
C6 Herinrichting HKA-gebied
Het plan voor herinrichting van het HKA-gebied is in 2010 weliswaar gestrand, maar dat betekent
niet dat er niets meer gaat gebeuren. Het gebied wordt opgeknipt in deelgebieden die een eigen
ontwikkelingstraject krijgen. Wijkcentrum De Hommel en omgeving zijn uit het project gehaald en
blijft voorlopig zoals het nu is.
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Als participant in de klankbordgroep HKA zal de stichting de gemeente en de ontwikkelaar eraan
houden dat op basis van eerder ingenomen standpunten duurzaamheidaspecten een belangrijke rol
gaan spelen bij de herinrichting.
Coördinatie: Jan Schreur
7 Kluswoningenproject is verder doorgezet. Er is een kleinschalig plan voor zelfbouw aan de
Nijhoffstraat in de maak. Wel hebben we actief geparticipeerd in de opzet van de Nieuwe Hommel
(stadslandbouw op Hommelveldje, groen dak met zonnepanelen en duurzame renovatie van het
gebouw). We hebben de indruk dat onze ideeën en adviezen aanslaan.
C7 Financiën
Niet voor iedereen zichtbaar, maar absoluut onmisbaar voor een serieuze stichting is dat de financiën
op orde worden gehouden. Ook dit jaar zal dit weer op professionele wijze worden verzorgd door
een nieuwe penningmeester.
Na vaststelling van het jaarplan stelt het bestuur in januari de jaarrekening 2011 en de begroting
2012 vast. De kascommissie, bestaand uit Luuk Broer en Peter Dessens, controleert op 25 januari de
boeken en de kas. Daarna verleent het bestuur decharge aan Cees van Beek en wordt het
penningmeesterschap overgedragen.
Coördinatie: Erik ter Veer
8 Voortvarend, met boekhoudkundige hulp, opgepakt door de nieuwe penningmeester. We hebben
de financiën op orde, wel zijn we zijn flink ingeteerd op ons vermogen, zoals verwacht overigens.
D

Eenmalige kortdurende acties

D1 Groenmarkt
Door de Groengroep en het opbouwwerk wordt op zaterdag 12 mei van 11 tot 14 uur weer de
jaarlijkse Groenmarkt op het Graaf Ottoplein georganiseerd. Onze stichting staat er met een kraam.
Tevens wordt de wijkschoonmaakdag gehouden.
Coördinatie: Jan Schreur
7 We waren met een kraam zowel op het Graaf Ottoplein als in Klarendal aanwezig.
D2 Hommelsemarkt
Op Hemelvaartsdag (17 mei 2012) vindt op de Hommelseweg weer de zeer drukke Hommelsemarkt
plaats.
Het is zaak zo goed mogelijk in te spelen op het publiek dat het evenement bezoekt. Zo mogelijk
wordt een terrasje ingericht met biologische drankjes en hapjes. Openstelling van De Groene Vos en
zo mogelijk opstelling van een eigen kraam.
Coördinatie: Jan Schreur
6 De winkel was weer open, er was een behoorlijke omzet. De - overigens bescheiden - tafel werd
door de rigide organisatie weer naar binnen gestuurd.
Deelname aan Future City Festival
In oktober hebben we succesvol geparticipeerd in het Future City Festival op het Gele Rijdersplein.
Het was bij vlagen heel druk. Er is veel informatie gegeven over de digitale zonatlas en over het
zonnepanelenaanbod van Zonnestroom Made in [Arnhem].
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