Duurzame Openbare Ruimte in Deest
WAT IS DAT?
Meer en ander groen
Door meer groen en ander
groen te realiseren, maken we de
omgeving aantrekkelijker. Groen
is goed voor de gezondheid en het klimaat.
Door meer biodiversiteit aan te brengen,
oogt het fleuriger en er is ook meer ruimte
voor bijen en andere insecten. Bij ander
groen kunt u ook denken aan groene
daken, groene gevels of bijvoorbeeld
een plukbos of dorpsmoestuin.

Minder stenen
Naast wegen zijn er veel plekken in de
openbare ruimte verhard. Dit is niet altijd
nodig. Door te kiezen voor minder
stenen krijgt Deest een andere
uitstraling en kan het regenwater
bijvoorbeeld beter weg.

Regenwater afkoppelen
Regenwater loopt vaak rechtstreeks de
riolering in. Dit is schoon water en kan beter
worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor de tuin.
Afkoppelen is beter voor het milieu en
grondwaterstand. Heeft u al een regenton?
Misschien heeft u nog andere slimme ‘water’
ideeën?

Meer sociale contacten en
activiteiten in de buurt of kern
Een duurzame samenleving is een
sociale samenleving. Een
samenleving waar mensen naar
elkaar omkijken en waar sociaal
contact en het netwerk goed is. Veel Deestenaren ontmoeten elkaar bij
het Trefpunt en in het verenigingsleven. Maar misschien is er nog iets
extra nodig in de toekomst. Bijvoorbeeld via een dorpsmoestuin of
plukbos. Een natuurlijke plek waar ouders en kinderen elkaar kunnen
ontmoeten.

Meer zonnepanelen
Met de Uivermeertjes als grootste
drijvende zonnepark heeft Deest al veel
zonnepanelen. Naast deze plek zouden er
ook meer zonnepanelen op daken van
huizen en gebouwen kunnen worden gelegd. Hoe kunnen
we dit nog meer stimuleren? Wat doet u
om energie
te besparen?

Natuurspeelplekken
In Deest zijn er
speeltuinen. Misschien
is er behoefte aan meer
natuurlijke speelplekken?
Met zand, water en
attributen of beweegroute.
Of een energieopwekkende
speeltuin dat jonge kinderen
leert over duurzaamheid.
Er zijn veel creatieve
manieren om Deest het
duurzame karakter te geven.

Duurzame afvalinzameling en -verwerking
We creëren met elkaar veel afval. Voor een duurzame
inzameling en verwerking is het belangrijk om restafval
zoveel mogelijk te beperken. Ook u kunt hierin
een grote rol vervullen. Door afval goed te
scheiden, maar ook door zelf te kijken waar
en hoe u spullen koopt. Misschien kunt u
kiezen voor een alternatief met minder
verpakking?

Van het aardgas af
Deest is aangewezen om in de gemeente Druten als
eerste kern van het gas af te gaan. Het Transitieteam
maakt een plan om Deest duurzaam te verwarmen. Zij
onderzoeken verschillende warmte-alternatieven. Voor de
zomer van dit jaar is dit plan klaar. Denkt of doet
u al mee? www.druten.nl/warmtedeest

Duurzaam materiaalgebruik en
duurzaam bouwen
Grondstoffen en materialen raken uitgeput.
Daarom streven we ernaar om zoveel
mogelijk duurzame materialen te gebruiken,
spullen te hergebruiken en duurzaam te
bouwen, zodat het energieverbruik laag is.
Doet u dit al? Of heeft u ideeën?

Duurzame Openbare Ruimte in Deest
WAAROM DOEN
WE DAT?
Klimaatverandering
In de toekomst krijgen we meer te
maken met extreme neerslag en
langere perioden van droogte en hitte.
Een duurzame openbare ruimte helpt
om bestand te zijn tegen het
veranderende klimaat.

Integrale aanpak Deest
Eerder is Deest al aangewezen als pilot in
duurzaamheid. Maar we doen meer in Deest: we
werken aan de leefbaarheid, aan de bereikbaarheid
en aan nieuwe woningen. Kortom: we werken samen aan de
integrale aanpak Deest. Voor het deelproject ‘Duurzame
Openbare Ruimte Deest’ willen we samen met inwoners en
partners in beeld brengen wat er nodig is om de openbare
ruimte in Deest een duurzaam karakter en een groene
uitstraling te geven.

WE DOEN HET
SAMEN!

Grote biodiversiteit en gezonde Deestenaren
Groen is goed voor de gezondheid en het klimaat.
Meer groen betekent meer plek voor insecten,
vogels en andere (kleine) dieren, zoals egels.
Een groene omgeving is ook goed voor de
mentale en fysieke gezondheid van
mensen.

Twee proeftuinen
We zijn al met twee proeftuinen aan de
slag om de openbare ruimte te verduurzamen. Het
dorpshart en de openbare ruimte in Wilgenland worden
verfraaid. Voor deze twee proeftuinen maken we nu
ontwerpen. Uw inbreng en ideeën hiervoor nemen we
mee in deze proeftuinen. En we kijken of andere plekken
in Deest aangepakt moeten worden. Helpt u mee?!

Scheid uw afval
Wist u dat etensresten ook bij het gft-afval mogen? Houd
het apart en uw restafval stinkt niet meer. Plastic, blik
en drankkartons mogen ook apart. Net als het oud
papier en karton. En zo houdt u heel weinig restafval over!

Koop een regenton
Heeft u al een regenton?
Misschien heeft u nog
andere slimme ‘water’
ideeën?

Tegel eruit, plant erin
Vervang één of meer tegels in uw tuin
door een mooie plant of struik. Of zet
een mooie plantenbak op het balkon.
Dat staat gezellig en het regenwater
kan beter weg. Win-win toch?!

Bouw groen
Als u bouwt, bouw dan groen. Dit geldt ook voor ondernemers en
partnerorganisaties. Hou in het ontwerp rekening met duurzaamheid en
klimaatverandering. Bijvoorbeeld met groene gevels en groene daken, maar ook
door natuurinclusief te bouwen. Door dit te doen, bied je onder andere ook vogels
en vleermuizen verblijfsmogelijkheden. Meer weten? Kijk voor inspiratie en tips op
www.checklistgroenbouwen.nl/advies-op-maat

