- Inkoop volgens circulaire economie
- Hergebruik van gemeentelijke goederen
- VANG-programma
- Ontwikkelen energie neutrale gemeentelijke organisatie voor
2030
- Ontwikkelen energiestrategie samen met regiogemeenten
- Duurzaamheidslening voor huiseigenaren
- Stimuleren verduurzaming maatschappelijk vastgoed
- Zorgen voor verduurzaming onderwijsgebouwen
- Faciliteren Energieloket voor inwoners
- Bevorderen gasloze nieuwbouw
- Pilot ‘gasloze wijk’
- Afspraken met woningbouwcoöperaties over verduurzaming
- Verduurzaming eigen vastgoed

Samen Sneller Duurzaam Gooise Meren

- Faciliteren en verbinden
initiatieven lokaal voedsel

- Beleidsplan duurzame inrichting,
onderhoud en beleer openbare ruimte
en gebouwen
- Stresstest gevolgen klimaatverandering
- Behouden en creëren natuurlijke
groene omgeving met veel diversiteit in
flora en fauna
- Bevorderen vergroening van tuinen

De gemeente Gooise Meren is een betrokken en
bevlogen gemeente als het gaat om de verduurzaming
van Gooise Meren. Wij hebben dan ook de ambitie een
van de meest duurzame gemeente van Nederland te
zijn en daarin ook een voorbeeld te zijn naar anderen.
Een gemeente die inspeelt op de kracht en energie
in de samenleving: duurzaamheid is een thema dat
veel inwoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties aanspreekt en hen inspireert tot
activiteiten en projecten die bijdragen aan een
samenleving waar wij graag willen wonen, werken en
recreëren.

- Communicatie en voorlichting over milieu en
duurzaamheid
- Borgen aandacht voor duurzaamheid in
inkoop- en aanbestedingsbeleid
- Verbreden (duurzaamheids)bewustzijn in
gemeentelijke organisatie
- Stimuleren en faciliteren milieu- en
duurzaamheidinitiatieven van inwoners,
(maatschappelijke)organisaties en bedrijven

- Afsluiten convenant ‘duurzaam ondernemen’ met bedrijfsleven
- Ontwikkelen Visie circulaire economie met regiogemeenten
- Gooise Meren Fairtrade gemeente

De bevlogenheid en betrokkenheid van de gemeente
uit zich op verschillende manieren.
- De gemeente is een samenwerkingspartner die
in co-creatie met anderen de verduurzaming
van Gooise Meren aanjaagt. De gemeente gaat
verbinding en samenwerking met anderen aan en
inspireert.
- Daarnaast faciliteert en ondersteunt de gemeente
initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan
een duurzamer Gooise Meren. Dat kan met het
beschikbaar stellen van kennis, bezien waar geld
nodig is, bemiddelen bij het vinden van fondsen en
het beschikbaar stellen van ruimten en faciliteiten.
- Tot slot pakt de gemeente haar
verantwoordelijkheid op door zelf actief bij te
dragen aan een duurzaam Gooise Meren. De
gemeente geeft het goede voorbeeld in haar eigen
‘huishouden’ en in projecten en activiteiten in
Gooise Meren.

- Stimuleren fietsgebruik
- Uitbreiding fietsparkeervoorzieningen
bij stations
- Verduurzamen van wagenpark en
materieel
- Stimuleren elektrisch rijden

- Bevorderen en faciliteren initiatieven die bijdragen
aan de doelstellingen van het Actieplan Samen
Sneller Duurzaam
- Ontwikkelen tool om voortgang en bijstelling van
Actieplan Samen Sneller Duurzaam te borgen.
- Stimuleren Natuur- en Milieueducatie in
basis- en voortgezet onderwijs

