
Resultaten Duurzaamheidsenquête Platform Duurzaam Wageningen, 1 maart 2018 

173 respondenten 
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Zonneparken plaatsen op landbouwgronden rondom Wageningen

Meer elektrische laadpalen in Wageningen

Investeren in windmolens buiten Wageningen

Windmolens plaatsen in de directe omgeving van Wageningen

Stoppen met gebruik van biomassa om energieneutraal te worden

Experimenteren met nieuwe vormen van duurzame energie, ….

Alle nieuwbouw (woningen en bedrijfspanden) 100% energieneutraal

Benutten van alle mogelijke daken in Wageningen voor zonnepanelen

A. Klimaat en Energie 
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Voorlichting over schadelijkheid van hout stoken en hoe dat te beperken

Zorgvuldiger omgaan met het bomenbestand in Wageningen

Het zeer giftige round-up (glyfosaat)  verbieden

Experimentele duurzame woningbouw en actieve voorlichting daarover

Onttegelen, ‘groen’ tuinonderhoud, chemische middelen ontmoedigen

Ecologisch groenbeheer en zorgen voor een ‘groen netwerk’ door de stad 

Behoud en uitbreiding van openbaar groen en biodiversiteit in de stad

B. Duurzaam wonen in een duurzame leefomgeving
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bevorderen van grotere inkomensgelijkheid

Meer betrekken van jongeren bij activiteiten gericht op duurzaam gedrag…

Betaalbare huur- en koopwoningen voor starters op de woningmarkt

 Met creatieve oplossingen op peil houden van sociale werkvoorziening

Alternatieve woonvormen voor gezamenlijk wonen voor ouderen, meer zorg

C. Sociale duurzaamheid
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Faciliteren van de levering van lokale producten aan voedselbanken

Een stadsboerderij

Gemeenschappelijke winkelruimte in de stad voor producten uit de regio

Meer eetbaar groen in gemeentelijke groen

Voorlichting over lokale/regionale voedselproducenten

Stimuleren van experimentele landbouw zoals natuurinclusieve landbouw

Biologische/duurzame landbouw in Binnenveld en op Wageningse Eng

Het creëren van mogelijkheden en kansen voor lokale voedselproductie

Bevorderen van regionaal/lokaal produceren en consumeren van voedsel

D. Duurzaam voedsel
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Versterken van de lokale/regionale economie, lokaal produceren, verkopen
en consumeren

Alleen nog maar ‘circulaire’ nieuwbouw (woningen en bedrijven)

Actieve voorlichting over circulair bouwen en verbouwen

Ondersteunen/stimuleren van lokale ambachtelijke bedrijven die een
circulaire economie mede vorm kunnen geven

Meer op duurzaamheid gericht beleid, en minder op economische groei,
meer op welzijn dan welvaart, op kwaliteit dan kwantiteit

E. Circulaire economie
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Beter benutten vandeskundigheid van bewoners en organisaties

Nieuwe wegen/uitbreiding van asfalt rond Wageningen voorkomen

 Stellen van grenzen aan de groei van de bebouwde kom van…

Ontwikkelen van eigen 'duurzame' toekomstvisie voor buitengebied

Bestaande bedrijventerreinen beter benutten i.p.v. uitbreiding

Sterk mobiliteitsbeleid, gericht op voorkomen van onnodig…

Behoud van waardevolle natuur en landschappen rond Wageningen

F. Natuur en Landschap, mobiliteit

http://www.duurzaamwageningen.nl/

