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Kick off Duurzame Dinsdag Dronten, Lelystad, Zeewolde 

Op maandag 23 april is nabij het Flevolandse klimaatmonument in Zeewolde de officiële aftrap 

gegeven voor de eerste lokale editie van Duurzame Dinsdag in Dronten, Lelystad en Zeewolde. 

Landelijk projectleider Corine Bok van IVN overhandigde het Duurzame Koffertje aan de twee 

wethouders en beleidsadviseur Milieu  van de drie gemeenten. Zij openden het koffertje 

symbolisch voor ideeën uit de drie gemeenten. Het koffertje met daarin alle ingediende duurzame 

ideeën wordt op dinsdag 4 september aan de minister overhandigd.  

Tijdens de kick off werd aan de wethouders en beleidsadviseur gevraagd waarom deze lokale editie 

van Duurzame Dinsdag voor hun gemeente zo belangrijk is. Wethouder Gerben Dijksterhuis: 

"Zeewolde doet al veel aan duurzaamheid, zo wordt een deel van de Polderwijk verwarmd door 

biogas en wordt er veel gebruik gemaakt van windenergie. Maar het kan natuurlijk altijd beter... Dus 

zijn we als gemeente wel benieuwd naar inspirerende ideeën van onze inwoners. Ik hoop dat het 

beste idee dit jaar uit Zeewolde komt.”  

Ook wethouder Ton van Amerongen uit Dronten en beleidsadviseur Wijnand Stinissen uit Lelystad 

hopen op veel innovatieve ideeën vanuit hun gemeente: “Wij hebben het 'Duurzame Dinsdag' 

koffertje met enthousiasme aangenomen. Nu is het aan de inwoners om deze koffer te vullen met 

duurzame, creatieve, innovatieve én praktische ideeën.” Wijnand Stinissen voegt hier aan toe: 

“Inwoners hebben ook veel goede ideeën over duurzaamheid. Met deze campagne kunnen we die 

dichter bij uitvoering brengen, zodat we een duurzame en milieuvriendelijke leefomgeving 

behouden”. 

Duurzame Dinsdag is een jaarlijks terugkerende, landelijke campagne, die aandacht vraagt voor 

duurzame initiatieven vanuit de samenleving. Het doel van Duurzame Dinsdag is de initiatieven van 

burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en studenten voor een duurzame samenleving, 

onder de aandacht van de politiek brengen. Begin oktober worden er Duurzame Dates georganiseerd 

om de initiatiefnemer en het bedrijfsleven aan elkaar te verbinden met als doel de realisatie van het 

idee. 

Duurzame ideeën kunnen tot 24 juni 2012 worden ingediend op www.duurzamedinsdag.nl.  
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