Persbericht
Wereldmilieudag in Diest
Diest – Op vrijdag 5 juni is het wereldmilieudag. Een prima gelegenheid om enkele
initiatieven die we in hebben om onze leefomgeving (nog) beter te verzorgen in de
kijker te zetten.
Milieubewuste inwoners
Sommige initiatieven bestaan al lang en zijn gevestigde waarden in Diest, andere
initiatieven zijn pas opgestart. We zetten enkele cijfers op een rijtje:
9

scholen en verenigingen schreven zich in voor Operatie Proper.

11

mensen ontvingen een premie om een groen dak aan te leggen.

15

inwoners deden de aanvraag om een stukje openbaar groen te adopteren.

20

mensen kregen een premie voor het aanleggen van een tegeltuin.

96

jonge ouders kregen een premie voor het gebruik van herbruikbare luiers.

102

vrijwilligers schreven zich in als zwerfvuilvrijwilliger.

150

inwoners vroegen een premie aan voor de installatie van een zonneboiler.

Een eco-vriendelijke stadsorganisatie
Wist je dat….
we sinds 2016 honingbijen houden op het dak van het stadhuis? Zij hebben
een grote impact op de biodiversiteit in het centrum. Momenteel staan er 4 kasten
met 3 volwaardige bijenvolkjes en 1 nieuwe die moet nog wat moeten groeien.
Het voordeel van de stad is dat bijen altijd wel voedsel vinden in parken en tuinen.
Het groen in de steden is vaak diverser dan dat op het platteland. De bijen hoeven
dus minder ver te vliegen en er staat meestal wel iets in bloei.
we kraantjeswater promoten? Aan het begin van elk nieuw schooljaar verdelen
we drinkbussen aan alle leerlingen van het eerste leerjaar om het drinken van
kraantjeswater te promoten. Ook op de stadsdiensten drinken en schenken we
kraantjeswater.

we deelmobiliteit aanmoedigen? Onze Cambio deelwagens kregen er een
broertje bij aan het station, voor slechts €1,15 kan je een Blue-Bike deelfiets aan het
station lenen voor een hele dag. De stad Diest en de Vlaamse Overheid passen het
verschil voor jou bij.
we sinds eind 2013 23 Repair Cafés organiseerden? Samen met Kringwinkel
Hageland, D'Oranje Giraffen en haar supervrijwilligers kregen gebroken
naaimachines, klokken of ander gereedschap een tweede leven.
we ons gemeentelijk infoblad, ’t Kletske, op gerecycleerd papier printen? De
gebruikte inkt heeft een vegetale basis, we bedrukken onze pagina’s steeds rectoverso én de bleking van het papier is volledig chloorvrij.
Verder zaaide INL onze bloemenweide aan de Verversgracht en op de citadelparking
in, doen we aan hooilandbeheer, stimuleren we de samenaankoop van bomen en
hagen, komen er 12 fietsboxen bij in onze binnenstad (2 in de loop van dit jaar), we
ondersteunen milieuzorg op school en communiceren met plezier over
compostcursussen of andere infomomenten op ons grondgebied.
““Binnen elk beleidsdomein van de stad moeten we de milieutoets maken en blijven
onderzoeken waar het beter kan. Die oefening is nooit klaar en we blijven hier op
inzetten. Het is belangrijk dat we als stad zelf het goede voorbeeld geven, maar ook
dat we de inwoners aansturen om zelf milieubewuster te worden. Verschillende
initiatieven, zoals het adopteren van een stukje groen of de zwerfvuilvrijwilliger, zijn
al opgestart. Op die manier hopen we om, samen met de inwoners, Diest nog
milieubewuster en milieuvriendelijker te maken.” , Rick Brans, schepen van milieu.
Praktische informatie
Alle informatie kan je vinden op onze website of door contact op te nemen met onze
dienst milieu en groen.
Contactgegevens

milieu@diest.be, 013/312121

Website

www.diest.be/adopteer-openbaar-groen.
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