Jaarplan 2016
Stichting De Groene Vos
1.

Missie en doelstellingen

Stichting De Groene Vos 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.
De Klimaattop in Parijs (december 2015) heeft duidelijk gemaakt iedereen de komende jaren forse
inspanningen moet verrichten om de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen. Stichting
De Groene Vos wil mensen en organisaties motiveren en inspireren tot een duurzame levensstijl
waarbij gebruik van fossiele energie sterk wordt teruggedrongen, productie en consumptie
plaatsvindt in een circulaire economie en de biodiversiteit op peil blijft of wordt vergroot.
Behalve voor de wijk Sint Marten-Sonsbeekkwartier willen we met onze missie en doelstellingen ook
een rol spelen bij de duurzame ontwikkeling van Arnhem als geheel.

2.

Speerpunten 2016

A: Projecten
B. Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties
A

Projecten

A1

Exploitatie De Groene Vos

• Winkel
We streven er naar de winkel 5 dagen per week open te houden (dinsdag t/m zaterdag). We zorgen
ervoor dat de winkel er aantrekkelijk blijft uitzien en dat het assortiment regelmatig wordt aangevuld
en vernieuwd. Er zullen nieuwe producten die passen in een duurzame leefstijl, worden aangeboden.
Te denken valt aan bamboeproducten, producten gemaakt van afval en C2C-producten. Bij het
assortiment wordt ook aangesloten op de projecten die Stichting De Groene Vos in 2016 organiseert.
Daarnaast bestaat het assortiment uit: energie- en waterbespaarders, aan zonne-energie
gerelateerde producten (opladers, educatieve producten, gadgets), aan stadslandbouw/groen in de
wijk gerelateerde producten (compost, potgrond, producten van ECO-style, biologische plantjes in
het voorjaar) , doppers en Tony Chocolonely chocolade.
• Servicepunt en diensten
De Groene Vos is informatie- en servicepunt op het gebied van afvalpreventie, afvalinzameling,
zonnepanelen, oudpapierinzameling en stadslandbouw. We spelen een rol bij de
informatievoorziening m.b.t. omgekeerd inzamelen van afval in St. Marten en Klarendal.
We zamelen frituurolie/-vet, kleine elektrische apparaten, pennen/stiften, kaarsresten/kaarsvet (en
lege batterijen?) in.
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De Groene Vos is distributiepunt van PDM-zakken, brievenbusstickers en groentepakketten van
Ruimzicht.

Het verhuur van gereedschap (van voorheen de VOSZ) wordt voortgezet en geïntensiveerd. Zo
mogelijk worden nieuwe producten in verhuur opgenomen.

A2
Afvalscheiding 100-100-100
In het project 100 x 100 x100 gaat het om het zoveel mogelijk terugdringen van restafval. Het project
houdt in dat 100 huishoudens in Arnhem geworven worden die zich gedurende 100 dagen inzetten
om te proberen 100% restafvalvrij te worden.
(Digitale) communicatie speelt een hoofdrol in dit project. Voordat we met dit project kunnen
starten is gemeentelijke commitment nodig. We werken in dit project dan ook samen met de
gemeente Arnhem. Daarnaast met de NVRD. Meer informatie: www.100-100-100.nl.

A3
Zonnestroom in de huursector
Het project zonnestroom in de huursector in en buiten onze wijk. Zie daarover bijgesloten
businessplan van Bernard van Dam van Solix en zie specifiek de hoofdstukken 4 en 6 voor de rol van
Stichting DGV. De gemeente Arnhem ondersteunt dit project. Naast Solix en de gemeente Arnhem
werken we onder meer samen met Portaal, Volkshuisvesting en de Rijn IJssel Coöperatie

A4
Energieprestatieloket (EPL)
Wellicht dat het EPL een werkplek in De Groene Vos gaat huren en/of vanuit De Groene Vos een
spreekuur gaat verzorgen.

A5
Actie Zonnestroom Made in [Arnhem]
De zonnepanelenactie Zonnestroom Made in [Arnhem] wordt voortgezet. Ook zonneboilers maken
deel uit van het assortiment. We werken daarbij samen met Solix BV. We gaan weer reclame maken
voor onze actie, onder meer door persberichten, verspreiden van flyers, straatacties, actualisering
van de site www.zonnestroommadeinarnhem.nl, enz. Ook gaan we weer informatieavonden
organiseren. Afhankelijk van de belangstelling wellicht ook buiten Arnhem.
Het is belangrijk dat (nieuwe) winkelmedewerkers voldoende kennis hebben over de actie.
Winkelvrijwilligers krijgen in het begin van het jaar een training van Bernard van Dam van Solix.

A6
Stadslandbouw
Stadslandbouw is op de kaart gezet in Sint Marten! Ook in 2016 blijft dit een belangrijk project
van onze stichting. We blijven met een groep betrokken bewoners de stadslandbouw op het
Hommelveldje, het Schrassertstraatpleintje en de Portaaltuin stimuleren.
Behalve een ecologisch argument (eetbaar groen in de wijk) zijn er ook educatieve en sociale doelen
die met stadslandbouw kunnen worden gerealiseerd. Zoals met je buren samenwerken aan een fijne
leefomgeving. Werving nieuwe tuiniers voor Schrassertstraatplein en Portaaltuin is belangrijk.
Vervolgcursus ecologisch tuinieren o.l.v. cursusleider is Manon Best?
Tevens wordt onder meer in het Arnhemse stadslandbouwnetwerk geparticipeerd.
Er wordt samengewerkt met Portaal, gemeente, Rijnstad, Kweekland, Tebuiten.
Er worden verbindingen gelegd met de duurzame diners (zie A9).
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A7
Themacyclus natuurlijke stadstuinen
De themacyclus natuurlijke stadstuinen die vorig jaar op wijkniveau in de Nieuwe Hommel is
georganiseerd, wordt opgeschaald naar een stedelijk niveau in Bezoekerscentrum Molenplaats.
Drie avond met ongeveer dezelfde thema’s als in 2015.

A8
Repair Cafés
Het Repair Café is de afgelopen 3 jaar een groot succes gebleken. Dit jaar gaan we vijf Repair Cafés
organiseren in De Groene Vos.
A9
Duurzame diners
Ook in 2016 organiseren we bij de wisseling van de seizoenen duurzame diners. Duurzame diners zijn
diners zonder vlees, met zoveel mogelijk streekeigen, biologische en seizoensgebonden verse
producten. De diners vinden plaats in het Inloopcentrum aan de Van Slichtenhorststraat. Er wordt
naar gestreefd voor elk diner 40 gasten te interesseren.Meer nog dan vorig jaar wordt geprobeerd
verbindingen te leggen met het project Stadslandbouw (zie A6).

B Doorlopende activiteiten, regelmatig terugkerende acties
B1
Oud-papierinzameling
Ook dit jaar verzorgt de stichting de oudpapierinzameling in Sint Marten-Sonsbeekkwartier.

B2
Standwerk
Door het jaar heen zijn we op verschillende bijeenkomsten met een stand aanwezig. Sowieso staan
we met een stand op de groenmarkt op het Graaf Ottoplein. Bekeken wordt nog of we een activiteit
ontwikkelen voor de Hommelsemarkt op Hemelvaartsdag. Daarnaast komen er door het jaar heen
vragen op ons af om met een stand te staan. Of we ergens met een stand gaan staan is afhankelijk
van de aard van de activiteit en de beschikbare menskracht .

B3
Nieuwsbrief De Groene Vos
De nieuwsbrief bevat nieuws over De Groene Vos, de projecten van de stichting en andere
gebeurtenissen en feiten die vallen binnen de doelstelling van de stichting.

B4
Websites, Facebook, Wijk-app
De websites De Groene Vos en van Duurzame wijk worden up to date en aantrekkelijk gehouden.
Tevens wordt de Facebookpagina van De Groene Vos up to date gehouden.

B5
Wijkkrant en wijkwebsite
De wijkkrant heeft een andere vorm gekregen: twee keer per jaar een dik magazine en vier (?) keer
per jaar een flyer (dubbelgevouwen A3). In ieder geval streven we er naar voor iedere wijkkrant
artikelen aan te leveren met aankondigingen van onze activiteiten en met informatie.

B6
Vrijwilligers werven voor stichting
Om al onze projecten goed uit te kunnen voeren, zijn meer vrijwilligers nodig. Nieuwe vrijwilligers
werven (en houden) vereist voortdurend aandacht, zowel voor de winkel als voor de projecten.
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B7
Energie made in [Arnhem]
Stichting De Groene Vos is aangesloten bij Energie Made in [Arnhem]. Wij bezoeken voor zover
mogelijk en nuttig bijeenkomsten van Energie Made in [Arnhem].
B8
Afvalbeleid gemeente Arnhem
We blijven het afvalbeleid van de gemeente (omgekeerd inzamelen) kritisch volgen en ondernemen
actie, zodra dit opportuun is. Waar mogelijk willen we een rol spelen in de informatievoorziening (zie
A1 en A2).
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