Opwekken zonne-energie
Visie
Verduurzamen van het dorp
Sleen door gebouwen en daken en niet de grond - te voorzien van
zonnepanelen rekening houdend met meer
gebruik elektrische auto’s en koken en
afbouw van gasvoorzieningen.

Doel
Verdrievoudigen van het aantal
woningen in Sleen met
zonnepanelen binnen 5 jaar.

Strategie
Collectieve inkoop i.s.m. Sunvest en
Vriend Installatietechniek, gebruik
maken van een Postcoderoos.
Promotie door ambassadeurs,
campagne, besparingen voorrekenen,
voorlichtingsavond.

Metingen
Sleen heeft 1006 woningen waarvan
72% koopwoningen. Landelijk heeft
gemiddeld 1 op de 8 woningen
zonnepanelen dat zou grof gerekend
betekenen dat Sleen nu 90 woningen met
zonnepanelen heeft.

Vergroening
Visie
Opvang van CO2, een schonere
lucht, aangenamere temperatuur
(verkoeling) en meer biodiversiteit
in en rond Sleen.

Doel
Regeneratief landgebruik en meer
CO2-absorptie realiseren door het
aanleggen van een voedselbos of
tiny forrest. 25% meer bos of 100.000
bomen, groene corridor, voedsel plukken en
recreëren.

Strategie
Japanse methode met investeerders,
Natuur en Milieu Federatie,
Natuurmonumenten, Warming
Stichting, inwoners, provincie, Terra
College. Biodiversiteit aanmoedigen,
aanvraag hulp Noordeind initiatieven,
Crowdfunding en zaden Natuurmonumenten.

Metingen
CO2 absorptie van bomen
onderzoeken, wellicht plan maken
samen met studenten.

Afvalreductie
Visie
Afvalstromen in Sleen
verminderen door Reduce, Reuse
and Recycle van onder meer
verpakkingen, voedsel en kleding.

Doel
Bewust maken bewoners van
overgebruik, afvalscheiding op
scholen en bedrijven promoten,
gemeente Diftar-prikkel stimuleren.

Strategie
Swap events, schoolvoorlichting,
inzamelen elektrisch gereedschap,
hergebruik tassen, No Junk Mailsticker promoten.
Zwerfafvalopruimacties, plastic
ambassadeurs.

Metingen

Waterverspilling tegengaan
Visie
Sleen voorbereiden op langere
periodes van droogte door het
optimaal benutten en behoud van
regenwater.

Doel
Regenwater niet te snel afvoeren
naar riool en voorkomen van
waterverspillingen.

Strategie
Wateropslag in tuin of buurt,
afkoppelingen dakgoten van riool en
promotie van regentonnen.

Metingen
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Doel
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gemeente Diftar-prikkel
stimuleren.

Visie
Sleen voorbereiden op langere
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