
Verslag van de vergadering (19e) van de Werkgroep Duurzaamheid op 21 januari 

2019, aanvang 20.00 uur ten huize van fam. De Kluijver, Ede. 

1. Opening door Marnix. 

2. Vaststellen agenda.  

a. Ongewijzigd vastgesteld. 

3. Verslag van de vergadering van jl 10 december  

a. Geen bijzonderheden. 

4. Ingekomen stukken  

a. Overzicht onderwerpen ter behandeling door CvK: 

- Ontkoppelen van hemelwaterafvoer bij kerkelijke gebouwen. 

- Plaatsen van zonnepanelen op kerken/kerkelijke gebouwen (SOOS 

NK?) en op pastorieën. 

- Gebruik van duurzame bouwmethode(n).  

- Overschakelen op een duurzame bank (ASN/Tridos) 

- Gebruik van duurzame koffie/thee (beheerders) 

- Gebruik van duurzame reinigingsmiddelen (beheerders) 

- Gebruik van diverse afvalcontainers voor het scheiden van afval. 

- Gebruik van 100 % gerecycled papier voor Kerkbode en bij printers 

in kerkgebouwen (is nagenoeg budgetneutraal). 

- Hoe gemeenteleden te activeren om duurzamer te worden? 

5. Communicatie  
a. Verslaglegging en rapportage naar de AK, wijkgemeenten en de 

gemeenteleden, status adviesvraag aan werkgroep communicatie  

b. Stuk in kerkbode? Wijkmail per wijk? Wie? 

c. Advies werkgroep communicatie nog niet binnen. Vragen aan Arie over 
status. Wie? 

d. Contact met predikant: Micha Zondag, met toelichting werkgroep 
duurzaamheid, Tinus stuurt informatie hiervoor door. 

e. Communicatie met andere (PKN) kerken in Ede  
- Tinus bij voorlichting? (even verduidelijking nodig) 

 
6. Lopende zaken  

a. Voorlichtingsavond in 2019, mogelijkheid om eenzelfde programma te 
organiseren zoals dit ook in Bennekom is gehouden op 19 november 
2018, met wethouder Lex Hoefsloot, adviseur duurzaamheid, Peter 
Scholten, van de gemeente Ede en Reinier van de Berg. Daarnaast staan 
er nog de onderwerpen: 

- energie neutrale woning met als spreker Nicolaas van Everdingen  

- informatie over zonnepanelen  

- zonnepanelen voor kerkgebouwen en pastorieën met de 
mogelijkheid van giften van gemeenteleden en informatie over 
zonnepanelen voor de eigen woningen van gemeenteleden  

- met een presentatie van Marcel  

- Thema: Reinier van den Berg hiervoor benaderen: Marcel, voor 
avond donderdag 24 oktober? 

b. Afval containers in de kerkgebouwen  

- valt niet mee om gescheiden in te zamelen. Misschien beheerder 
zelf plastic af laten voeren? 



c. Zonnepanelen op de Rank en overige kerkgebouwen, rol van de diaconie 
Diaconie wil investeren? Per wijk bekijken, en diaconie de mogelijkheden in 
hapklare brokken presenteren.  

d. Inzamelen oude mobieltjes via HAC, status en communicatie  

7. Nieuwe onderwerpen;  
a. Scan regelingen verwarmingsinstallaties kerkelijke gebouwen. 

- Bethelkerk al geregeld, heeft TC dit bij andere gebouwen ook al 
ingezet? Waarschijnlijk bij de Ark. Wie weet dit? 

b. Hoe gaat HAC met afval en recycling: Tinus zoekt dat uit, samen met de 
vraag hoe om te gaan met oude mobieltjes en tonercartridgs. 

c. Gebruik van schoonmaakmiddelen in kerkelijke gebouwen. Inventarisatie is 
noodzakelijk. Duidelijk is dat in de Bethelkerk bijvoorbeeld geen chloor wordt 
gebruikt. In gesprek  TC met beheerders, daar op de agenda zetten. 

- Inventarisatie bij CvK en AK over behoefte aan advies van onze 
werkgroep  

- Projectplan: samen met AK? Wat is onze input? 

- Vergadering plannen met CvK: vragen aan Arie hoe aan te 

pakken. Wie? 

d. Meedoen aan landelijke afval opruim acties Tinus stuurt brief rond, 23 
maart weer volgende. 

 

8. Rondvraag / Wat verder ter tafel komt  

a. Data 2
e
 avond god in de supermarkt: 18-4 en 16-5 in de ontmoetingskerk 

b. Notulen: Worden gemaakt door Gert 

c. Budget 2019? Gelijk aan vorige jaar? Wie informeert? 

9. Planning komende vergaderingen:  

- 11 maart 

- 6 mei 

- 17 juni 

- 2 september. 

 

10. Sluiting door een van de werkgroepleden  
a. Door Tinus 

Dikgedrukte tekst = actie 
Let op: sommige acties hebben nog geen eigenaar, volgende vergadering even goed 
verdelen 
 
Volgend verslag starten met een actielijst, hier alvast de aanzet: 

Verslagpunt Actie door Deadline Gereed? 

19.5.a Wie? ?  

19.5.c Wie? ?  

19.5.d Tinus ?  

19.5.e Tinus ?  

19.6.a Marcel 11-3-2019  

19.7.a Wie?   

19.7.b Tinus 11-3-2019  

19.7.c Wie?   

19.7.d Tinus 1-3-2019  

19.8.c Wie?   

 


