Aantekeningen filmavond Bottendaal 2 juni
Zo’n 20 belangstellenden maakten op 2 juni kennis met Transition Town Nijmegen, op de
bijeenkomst in het wijkcentrum in Bottendaal.
Na het bekijken van ‘The power of Community’, over de ‘transitie’ in Cuba praatten we
samen na over de mogelijkheden voor Transitie in Nijmegen. Een samenvatting:
•
het is nog maar de vraag of een overgang in Nijmegen makkelijker of moeilijker
zal zijn dan in Cuba. Wij hebben een veel complexere samenleving, dus hier zal de
klap harder aankomen en de overgang moeilijker zijn.
•
een crisissituatie als in Cuba (of de 2e wereldoorlog in Nederland) levert heel veel
energie en heel veel solidariteit op.
•
Biologische groenten zijn best duur; dat werpt een hoge drempel op voor mensen
met lage inkomens. Maar stijgende olieprijs maakt voedsel veel duurder, waardoor
het prijsverschil met biologische groenten steeds kleiner wordt.
•
Door meer lokaal in te kopen krijg je ook meer ‘macht’ over productieprocessen.
•
We hebben in Nederland veel schijnbehoeften (reclame, verpakkingen etc.). We
kunnen dus behoorlijk besparen zonder dat de kwaliteit van ons leven vermindert.
•
In de 2e Walstraat is een zaak waar je zonnepanelen kunt kopen. In de winkel van
de NUON kun je heel veel zaken rond energie bekijken.
•
Het zou goed zijn als er in Nijmegen een demonstratiehuis zou zijn waar je van
alles (zonnepanelen, zonneboiler, etc.) kunt zien.
•
Ga in Nijmegen experimenteren met permacultuur.
•
Via ‘Ons Groene Hert´ kunnen bedrijven een gratis energiesacan aanvragen, en
advies krijgen over energiebesparing.
Post It´s
Wat kan Transition Town Nijmegen doen
Doorgaan met film/bewustwordingsavonden, ook op scholen en bij
woningcorporaties. Bezoekers kunnen de boodschap doorgeven aan vrienden en
kennissen.
Wat kan de gemeente Nijmegen doen
energieconsulenten actief op pad sturen om winkels te benaderen;
subsidies en mogelijkheden bekend maken;
burgers stimuleren om plantsoenen te bewerken en daar eetbare planten te zetten.
Dat is goed voor de sociale cohesie en het ecologische bewustzijn. De gemeente
moet daar meer informatie over geven. Zulke plantsoenen kunnen ook als educatie
voor scholen gebruikt worden. Als burgers zelf initiatieven nemen (zoals bij het
Moerbeiplantsoen) moet de gemeente hulp bieden;
subsidie geven voor het vertonen van films zoals die van Gore.
Wat kan en wil ik zelf doen
een moestuin maken;
minder consumeren, dichter bij huis werken, energie- en milieubewust leven;
informatie over Transition Town verspreiden; bewust kopen, afval scheiden;
je huis beter isoleren;
plastic verpakkingen vermijden.

