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Stichting Transition Town Boxtel : Jaarverslag 2017 

1. Organisatie 

In 2017 gingen de reeds opgestarte activiteiten goed verder. Transitie Boxtel (TB)  coördineerde de derde Duurzame 
Week met de gemeente en andere organisaties.  Ook de werkgroep Eetbaar Boxtel is actief geweest.  TB en Eetbaar  
Boxtel waren vaak in de  lokale media,  en we zijn bij instanties zoals de gemeente en andere actieve organisaties 
steeds beter bekend.  

2. Activiteiten  

• Duurzame Week met centraal een Duurzame Innovatie Route langs 15 bedrijven op Ladonk. Ook waren er  

15 gastlessen op basisscholen, een repair café,  twee keer een party tent in de wijk (Energie in de wijk) en 

een stand in het Goed met 4 Ecomediairs, de appelproeverij in de vernieuwde boomgaard.  Mirjam 

Bemelmans kreeg van de gemeente, namens TB, een duurzaamheidprijs voor deze route. 

• Eetbaar Boxtel organiseerde opnieuw een Groene Draad, en alweer  een  buurtplantdag voor fruitbomen en 
struiken op slechts twee plekken in het dorp. Er werd met steun van de gemeente een kleine pluktuin 
aangelegd aan de Robert Schumannlaan.  

• Er werden drie Repair Cafés in Het Goed gehouden en een in De Rots, met 5 tot 7 reparateurs en een of twee  
naaisters. Telkens ongeveer 25  “klanten”. Bijna de helft van de niet-kleding producten werden gerepareerd. 
Veel blije klanten  -  en ook geld in het potje voor vrijwillige bijdragen. Op 13 mei werd de eerste lustrum 
gevierd.    

• Een groep binnen TB heeft het Verandercafé opgestart. Twee vertoningen van Down to Earth, een lezing 
over de economie en een filosofisch café.  

• Tbv een regionale en circulaire economie, werd aan de bekendheid van (elektrisch) autodelen gewerkt.  

• Klimaat. TB heeft steeds aandacht gevraagd voor fossil-free investeren, en voor het meenemen van 
klimaataspecten bij het kappen van bomen o.a. in Sparrenrijk en op de Markt. De gemeente begint 
klimaatadaptatie in overweging te nemen. TB heeft vóór de raadsvergadering van 4 april benoemd tot de 
eerste Klimaatburgemeester van Nederland, zie film op YouTube.   

• TB coördineert de nieuwe BomenBrigade, die opkomt tegen onnodig kappen en voor meer aanplant.  

• Schaliegas. Mirjam Bemelmans heeft de laatste stuiptrekkingen in de gaten gehouden.    

• De websites van TB en EB werden gevuld met nieuws en foto’s.  

• Er werd +/- iedere 6 weken  vergaderd met de leden van de TB-kerngroep. EB vergadert minder vaak en met 
+/- 4 mensen.  

3. Financiën 

 De stichting stond er financieel goed voor. Zie verder het financiële verslag.   

David Andreae, secretaris TT Boxtel, 30-3-2018 


