Doorkomstgemeente
DUURZAAMHEID
La Vuelta Holanda draait niet alleen om wielrennen. De centrale thema’s die vanuit de
organisatie aan het evenement gekoppeld zijn, zijn: Gezond stedelijk leven, Feest in de stad
en Duurzaamheid.
Naast de organisatie van de koers keren deze thema’s terug bij andere deelgebieden
waaronder bij de side-events van het activatieprogrammma. Dat vereist een inspanning van
zowel organisatoren als deelnemers waarbij wij graag een helpende hand bieden.
DRIE PIJLERS
Binnen duurzaamheid is gekozen voor drie pijlers, namelijk
- 1. Zorg voor de natuur (milieubescherming);
- 2. Iedereen doet mee (inclusiviteit);
- 3. Fit voor morgen (vitaliteit).
Door het nemen van de juiste maatregelen levert iedere betrokken partij een bijdrage aan
de doelstellingen van La Vuelta Holanda. Veel maatregelen zijn denkbaar en uitvoerbaar,
sommige zelfs op vrij eenvoudige wijze. Hoe kun jij als organisator op een eenvoudige
manier bijdragen. We hebben enkele tips voor je op een rij gezet.
ZORG VOOR DE NATUUR
Het gaat om het minimaliseren van de negatieve impact op de direct omgeving en het
positief bijdragen aan dezelde omgeving. Dit kan door middel van:
-

-

-

-

Minimaliseren materiaalgebruik, afval en maximaliseren hergebruik. Denk aan:
o Geen wegwerp plastic (bestek, zakjes, bakjes) of single-use bekers
o Paperless office
o Duurzame reclamemiddelen, posters, banners, spandoeken
Inzameling afval
o Gescheiden inzamelen van afval (papier, plastic, petflessen, gft)
o Deelname aan project met Nederland Schoon om het parcours schoner op te
leveren dan voor de doorkomst van LVH
Duurzaam vervoer van zowel eigen organisatie als bezoekers
o Fietsenstalling, laadpalen, OV
o Beperk gebruik van eigen auto’s, vrachtauto’s
o Voorlichtingscampagne onder bewoners om bezoekers te attenderen op fietsen OV gebruik
Duurzame energiebronnen bij de side-events in de gemeente
o Groene elektriciteit
o Geen aggregaten
Gebruik maken van bestaande parkeerplaatsen, bermparkeren voorkomen al dan
niet met een parkeerverbod

IEDEREEN DOET MEE
Het is een feest voor en door iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, godsdienst en
geaardheid. Denk hierbij aan:
-

Werving vrijwilligers breed uitzetten in de maatschappij
Bereikbaarheid voor ouderen, gezinnen en minder-validen
Eenvoudig taalgebruik
Toegankelijke toiletten, parkeerplaatsen
Projecten ondersteunen t.b.v. inclusiviteit
Buurtinitiatieven actief ondersteunen
Side-events (door LVH erkend en ondersteund) actief ondersteunen

FIT VOOR MORGEN
Door bewustwording van gezonde voeding en de juiste beweging gemeentemedewerkers
en inwoners te wijzen op ‘fit voor morgen’. Hierbij kun je denken aan:
-

Vitaliteitprogramma als side-event
Inkoop voeding op de lokale markt, het gebruik van streekproducten promoten bij
lokale aanbieders
Aanbod van verantwoord voedsel, zowel vegetarisch als biologisch met aandacht
voor het dierenwelzijn als randvoorwaarde meenemen
Voorkomen van voedselverspilling, zoek samenwerking met een lokale voedselbank
of vrijwilligersorganisatie
Fietsgebruik onder medewerkers / bezoekers promoten
Fietsplan (al dan niet electrisch)
Watertappunten in de gemeente

