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Schiedam een duurzame stad
Accapereert Schiedam de titulatuur van ‘duurzame stad’ die met het cradle-tocradleprincipe materiaal recyclet, zoals we zien bij de innovatieve nieuwbouw
Schravenlant met zijn compacte gebouw, multifunctionele aula en zonnecollectoren
en met het ambitieuze project van de nieuwe brandweerkazerne aan de
‘s-Gravelandseweg/Burgemeester Van Haarenlaan waarbij met behulp van zonneenergie het elektraverbruik wordt geminimaliseerd?
Het eenentwintigste-eeuwse Schiedam ondergaat een reveil als molenstad met molens
voor windproductie en wordt een zonnestad waar de burgemeester als zonnekoning
tezamen met de Schiedamse populatie de energietransitie manoeuvreert naar een stad
met minder uitstoot van koolstofdioxide oftewel CO2 waar het verbruik van het aantal
kilowatturen uit conventionele energie wordt gereduceerd.
In het Gat van Bolmers is een kruidentuin met rozemarijn, basilicum, cool mint en
bieslook, die de voorloper is van stadslandbouw met groene voedselproducten, waarbij
bedacht moet worden dat de biologische markt een snelgroeiende nichemarkt is, die
ook relevant is voor de horecacatering, en de volkstuinen groenten offreren aan het
circuit van uitdeelpunten van de voedselbanken.
Schiedammers gaan, ook al hebben zij windkracht 13 tegen, in groten getale toch met de
bicyclette door de stad over het wijdvertakte netwerk van fietspaden of nemen tram,
bus of metro.
De gedachten voor de Merwehavens, eens Schiedams grondgebied, over een
nieuwe infrastructuur met wonen en bedrijven aan en op het water met een lokale
energiecoöperatie en harmonieus samengaan van wonen, werken en milieu inspireren
Schiedammers om zoiets ook in de Wilhelminahaven te gaan realiseren.
Schiedam gaat zo met windkracht 13 naar een energieke samenleving waar met
enthousiasme energie-initiatieven plaatsvinden, recycling usantie is en zuinig gebruik
een aanwensel dat in het DNA zit en dat niet meer tenietgedaan kan worden.
Het zonet gestelde is geen karikatuur van de werkelijkheid en in genen dele iets van
querulanten, maar van consciëntieuze mensen die zonder hysterie visionair bezig zijn
om Schiedam tot een duurzame stad te maken!

