Jaarplan 2017
Stichting De Groene Vos
In 2017 staan onderstaande activiteiten op onze agenda. Meedoen? Dat kan! Neem contact op met
info@degroenevos.nl of loop even binnen bij De Groene Vos aan de Hommelseweg 41.
Op de hoogte blijven? Meld je dan via onze website aan voor de nieuwsbrief van De Groene Vos of kijk op
onze website of Facebook.

Producten verkopen
In De Groene Vos aan de Hommelseweg 41 in Arnhem kan iedereen terecht voor
producten en adviezen die kunnen bijdragen aan een duurzame leefstijl. Het assortiment
bestaat onder meer 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
en biologische bloembollen in het najaar), doppers , bamboe-producten, producten gemaakt van afval en Tony
Chocolonely chocolade.

Informatie- en servicepunt
De Groene Vos is afhaalpunt voor biologische groentepakken van Ruimzicht, er zijn
brievenbusstickers te koop en je kunt er gratis PMDzakken afhalen. Ook kun je er terecht
voor informatie over afvalpreventie, afvalscheiding, afvalinzameling, zonnepanelen,
oudpapierinzameling en stadslandbouw. We zamelen frituurolie/-vet, kleine elektrische
apparaten, inktcartridges, pennen/stiften, kaarsresten/kaarsvet en spaarlampen in: afval is grondstof.

Verhuur gereedschap, aanhangwagen, bakfiets en meer
Vanuit De Groene Vos verhuren we een elektrische bakfiets, aanhangwagen gereedschap.
Zo mogelijk worden nieuwe producten in verhuur opgenomen. Nieuw in 2017 is dat niet
alleen Vrienden van de Groene Vos, maar iedereen gereedschap kan huren. Daarnaast
gaan we ons pand aan de Hommelseweg 41 beter benutten en mogelijkheden zoeken om
de workshopruimte meer te verhuren.

Afvalbeleid gemeente Arnhem
We volgen kritisch het afvalbeleid van de gemeente (omgekeerd inzamelen) en invoering
van diftar en ondernemen actie waar nodig. Samen met de gemeente Arnhem en andere partijen
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de verschillende afvalstromen optimaal in te zamelen. Hierbij
gaan we uit van maatwerk.

Repair Cafés
We organiseren vijf Repair Cafés in De Groene Vos en wel op zaterdagen in week 10,
20, 30, 40, 50.

Stadslandbouw
Stadslandbouw is op de kaart gezet in de wijk Sint Marten. We blijven, met een groep
betrokken bewoners stadslandbouw op het Hommelveldje, het Schrassertstraatpleintje
en de Portaaltuin stimuleren. We gaan nieuwe tuiniers werven. We werken samen met
Portaal, de gemeente, Rijnstad, Kweekland en Tebuiten.
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Beheer boomspiegels en aanleg geveltuintjes
Sint Marten-Sonsbeekkwartier kent vele boomspiegels die (soms) door de naaste
bewoners worden beheerd. We gaan het boomspiegelbeheer, samen met anderen,
stimuleren. Daarnaast gaan we het aanleggen van geveltuintjes in de stad stimuleren

Duurzame diners
Bij de wisseling van de seizoenen organiseren we een duurzame diner in de Nieuwe
Hommel aan de Wilstraat: een diner zonder vlees en met zoveel mogelijk streekeigen,
biologische, seizoensgebonden en verse producten.

Taste the waste diners
We organiseren drie vegetarische, biologische taste the waste diners. Hierbij koken we
met zoveel mogelijk producten die winkels/supermarkten niet meer kunnen verkopen
(plekjes op de groente of de THT-datum is verstreken.

Vrienden werven
We willen de donateurskring in 2017 verder uitbreiden. Hiervoor gaan we onder meer
onze machtingskaart digitaliseren.

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
hersteld en 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

