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Op weg naar 
klimaatneutraal in 2030

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in onze 
maatschappij en in ons dagelijks leven.
Internationaal, nationaal en lokaal zijn afspraken 
gemaakt over duurzaamheid. Bijvoorbeeld het 
Klimaatakkoord van Parijs, Nederland aardgasvrij in 
2050 en Wijk bij Duurstede klimaatneutraal in 2030.

Wat betekenen deze afspraken voor u? 
Wat kunt u zelf doen in uw woning en in uw tuin?
Waar kunt u op letten als u boodschappen doet? 

Kom op zaterdag 26 mei naar de Markt van de 
Toekomst, voor duurzame inspiratie over de thema’s 
Huis & tuin, Eten & drinken, Winkelen, Mobiliteit 
en Afval & recycling. 
Ruim 20 organisaties, bedrijven en initiatieven van 
inwoners presenteren zich en staan klaar om uw 
vragen te beantwoorden.

Programma

13.00 u. Opening van de Markt op het Walplantsoen 
 door burgemeester en wethouders.

14.00 u. Start Eerlijk Winkelenroute op de Markt

15.00 u. Prijsuitreiking scholenexpositie door Hans 

 Marchal, wethouder Duurzaamheid.

13.30 u. - 14.30 u. - 15.30 u. - 16.00 u. en 16.30 u. 
 Henk Borgmeijer interviewt inwoners die
 actief zijn op het gebied van duurzaamheid.

13.00 - 16.30 u. Doorlopende workshop 
 ‘Sieraden oppimpen’ – voor jong en oud.

13.00 - 17.00 u. Expositie en presentaties 
 van diverse basisscholen in de Grote Kerk.Laadpaal,
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Greep uit de activiteiten

Eerlijk winkelen

Tijdens de Markt van de Toekomst wordt de 
‘Eerlijk Winkelenapp’ voor Wijk bij Duurstede 
gelanceerd. Op deze app kunt u zien welke winkels en 
horecagelegenheden in Wijk bij Duurstede, Cothen en 
Langbroek producten aanbieden die biologisch, fair-
trade of kringloop zijn. 
Wilt u alvast weten hoe deze Eerlijk winkelenroute 
eruit ziet, download dan de app ‘EerlijkWinkelen’.

De Steenbrekers: 
Tegels er uit, planten er in!

De Gemeente doet mee aan het project Groen aan de 
buurt. 
Binnen dit project zijn o.a. de Steenbrekers actief onder 
het motto: ‘Minder tegels, meer groen.’ 
Op de Markt van de Toekomst delen ze zonnebloem-
plantjes uit en een wervende folder. 
U kunt dan ook zelf aan de slag gaan!

Workshop Sieraden oppimpen

Gebruikte sieraden oppimpen? Dit kan tijdens een work-
shop. Heeft u nog een sieraad in de kast liggen waar 
u niet zo blij mee bent? Bijvoorbeeld een hangertje, 
oorbelletjes of armbandjes? Tijdens de Markt van de 
Toekomst kunt u uw eigen sieraad een nieuwe look 
geven. Edelsmid Mirjam Verhoef helpt u daar graag bij! 
Zij neemt ook oude sieraden mee. 
Kosten voor de workshop liggen tussen de € 10 en € 25, 
afhankelijk of u werkt met zelf meegenomen materiaal. 
Graag vooraf aanmelden via 
info@fairtradewijkbijduurstede.nl

Repaircafé Dorpshuis De Toekomst 

Neem uw kleine kapotte elektrische apparaten mee en 
laat nakijken of ze nog te repareren zijn.

Op de Markt, 
het Walplantsoen 

en in 
de Grote Kerk in 

Wijk bij Duurstede.

Wijk bij Duurstede mei 2018



Deelnemers aan de Markt van de Toekomst zijn:

Winkelen
Fairtrade werkgroep met lancering 
‘Eerlijk winkelen route’
Wereldwinkel
Mirjam Verhoef, edelsmid met doorlopende workshop
Bike to impress 

Eten en drinken  
Ellen Natuurlijk
Wijkse Moestuin/ Buurderij
Willem en Drees
Miranda Boland
Natuurlijk heel leuk

Huis en tuin
EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC)
Volt4U
De Steenbrekers
Grijs naar Groen
NuytGroep
Energieloket
Vereniging Natuur en Milieu Wijk bij Duurstede
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
i.s.m. gemeente Wijk bij Duurstede en Karwei

Mobiliteit
Van der Sijs techniek en automatisering
MyWheels
Elektrisch vervoer (auto’s op Walplantsoen, 
e-motoren, e-scooters en e-speed Pedelec’s op de Markt)
Fietsdomein
Wijkse Dienst met shuttle van en naar Walplantsoen.

Afval & recycling
Repaircafé Dorpshuis de Toekomst, Langbroek
Gemeente Wijk bij Duurstede in samenwerking met 
SUEZ
Wijk Schoon Gewoon

Alle thema’s
Expositie en presentaties van leerlingen van o.a. 
Het Anker, De Toermalijn, De Wegwijzer en 
De Werkschuit over alle thema’s in de Grote Kerk.
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Water
object

Podium

Laadplein

Halte
Wijkse Dienst

Mobiliteit op twee locaties 
De elektrische auto’s die worden gepresenteerd en waar u 
een proefrit mee kunt maken, alsmede alle informatie over 
elektrisch laden vindt u op het Walplantsoen. 
De Wijkse Dienst onderhoudt een pendeldienst tussen het 
Walplantsoen en de Markt. 
Op deze 3e Markt van de Toekomst vindt u ook alle info 
over ‘elektrische’ fietsen en motoren op de Markt.
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