Jaarplan 2014-2015
PV particulieren
Het stimuleren van PV-panelen voor particulieren blijft voor SDW een speerpunt.
Hier valt nog een wereld te winnen: energie-opwekking op eigen dak blijft voorlopig
nog het meest efficiënt en rendabel. Met haar subsidie wil SDW particulieren over de
streep trekken, ook om zo meer mensen bewust met hun energieberbruik om te
laten gaan
Nutsgebouwen
Nutsgebouwen (scholen/ kerken/ gemeentehuizen/ dorpshuizen/ zwembaden/
sportkantines etc.) zijn interessante objecten voor SDW: er kunnen vaak grote
aantallen PV-panelen geplaatst worden, er zijn vaak veel andere
besparingsmogelijkheden (LED, isolatie, warmtepompen etc.), de opbrengst komt
ten goede aan de gemeenschap en er is een grote spin-off: de nutsgebouwen geven
het voorbeeld aan de burger. Daarom draagt SDW ruimhartig ook in de toekomst bij
aan dergelijke projecten, en wil SDW ook betrokken zijn bij de ontwerpfase van dit
soort gebouwen om een zo groot mogelijke energie-efficiëntie te realiseren
Zonnecoöperatie
Collectief/coöperatief energie opwekken is een prachtige mogelijkheid voor
particulieren zonder “geschikt dak” om toch te kunnen investeren in duurzame
energie. Na de coöperatie in oprichting te Marken zullen er meer volgen en SDW wil
deze ontwikkeling graag faciliteren.
LED
LED-verlichting is een zeer efficiënte wijze van besparing. In aanschaf niet goedkoop
maar snel terugverdiend. SDW blijft LED-projecten in de toekomst ondersteunen.
Onderwijs
“We hebben de aarde te leen van onze kinderen”/ “Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst”.
SDW blijft lesgeven op basisscholen omdat we zien dat kinderen heel goed
aanvoelen wat er aan de hand is, ontvankelijk zijn en graag willen leren over hun
toekomst.
Duurzaam Waterland Dag
Als de tweede weer wordt zoals de eerste houden we hem er zeker in.

Betaalde kracht
In het SDW-bestuur is het afgelopen jaar nagedacht over het beleid voor de
komende jaren. Er is een flink budget en er zijn veel ideeën, maar tijd en mankracht
zijn voor een vrijwillig bestuur (te) schaars. Daarom wil SDW een betaalde kracht
aanstellen om de continuïteit van het werk te waarborgen en om ook nieuwe
initiatieven te kunnen ontwikkelen. Hiervoor verwijzen we naar het betreffende
voorstel .
Biodiversiteit
Duurzaamheid gaat niet alleen over ons, maar ook over onze medeschepselen.
SDW wil daarom ook aandacht besteden aan biodiversiteit. Er wordt gewerkt aan een
heruitgave van een boekje van Ton Pieters en over uitbreiding van het
onderwijsaanbod met dit onderdeel.
Omroep PIM
SDW moet het bij allerlei evenementen ook hebben van publiciteit.
Daarom blijft SDW omroep PIM, die altijd goed verslag doet, steunen.

