OP WEG NAAR EEN DUURZAMER ZOETERMEER
DuurSamen organiseert
op zaterdag 9 april 2022 de optocht
“Op weg naar een duurzamer Zoetermeer”
van Pilatusdam naar station Centrum West
via de Dorpsstraat en het Stadshart.
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WAT WILLEN WE DOEN?
In een feestelijke, bonte stoet maken vele vrijwilligersorganisaties samen duidelijk wat
momenteel al gedaan wordt aan duurzaamheid en welke visie en wensen zij hebben voor de
naaste toekomst. Door middel van straattheater worden andere, luchtige, vrolijke, feestelijke
vormen van communicatie in deze stoet gehanteerd om zo de bewustwording over duurzaamheid
te vergroten en te laten zien dat vele Zoetermeerse organisaties dit maatschappelijk vraagstuk aan
het hart gaat.
Het aanschouwen van de optocht zal niet alleen de moeite waard zijn, maar ook de wijze waarop
de deelnemers hun boodschap presenteren aan het publiek.

WAAROM WILLEN WE DAT DOEN?
Het maatschappelijk vraagstuk van duurzaamheid krijgt momenteel terecht veel aandacht. Daarbij
wordt veel naar anderen gewezen. Demonstraties vragen regeringen om maatregelen te nemen,
de druk op bedrijven om klimaatvriendelijk te produceren neemt toe en consumenten wordt
gevraagd om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Minder aandacht krijgt wat reeds gebeurt
door organisaties; zo ook in Zoetermeer. In de optocht willen we van die situatie uitgaan op weg
naar een duurzamer Zoetermeer. Een positief vertrekpunt, maar met een bezorgde ondertoon.
Vanwege de aandacht voor het referendum Afvalbeleid dat gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen wordt/is gehouden en het project Schoon is Gewoon, wordt aan afval
in het bijzonder aandacht besteed.

WIE DOEN DAT?
DuurSamen heeft het initiatief genomen en organiseert de optocht in samenwerking met ruim 40
Zoetermeerse organisaties en inwoners, die actief zijn op de duurzaamheidsthema’s, zoals
- duurzame energie,
- gezonde, duurzame voeding,
- luchtkwaliteit,
- mobiliteit,
- biodiversiteit,
- circulaire economie,
- educatie, en
jongeren die in Zoetermeer zich actief inzetten voor duurzaamheid, zoals
- Greenteam Zoetermeer,
- Green Impact Zoetermeer, en met
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zoetermeer.
Man met Koffer is gevraagd om met straattheater de doelstelling van de optocht op luchtige,
vrolijke en feestelijke manier over te brengen.

WAT HOUDT DIE BONTE FEESTELIJKE STOET IN?

Bewustwording ten aanzien duurzaamheid vergroten door organisaties en personen met elkaar te verbinden.

2

De deelnemende organisaties wordt gevraagd om zichzelf in de stoet op een ludieke manier te
presenteren. Dat kan door kledij, zang, attributen, muziek, spandoeken, etc. én de bezoekers aan
de optocht erbij te betrekken.
Tijdens de optocht zullen de politieke partijen op een creatieve manier met de wensen voor de
komende vier jaar worden benaderd.
De optocht wordt opgedeeld in verschillende duurzaamheidthema’s waardoor de organisaties nog
beter herkenbaar zullen zijn. Voor die verschillende thema’s lopen de volgende
karakters/personages als straattheater mee:

Moeder Aarde:
Een alwetend, wijs en machtig personage. Een betoverende
verschijning. Rust. De oermoeder die zorgt voor iedereen. Ze kan uren
praten over de schoonheid van de natuur, het belang van bescherming
en zorg voor de natuur en de relatie van de mens ten aanzien van de
natuur.
Qua uitstraling in de lijn van het “Moeder aarde”-personage uit de Santa
Clause-films.
Figuur 1 Natuur en milieu

De windvanger:
Hooglopend op stelten draagt De Windvanger zorg voor het vangen en
zuiveren van vervuilde lucht. Hoog op stelten waait ze met alle winden
mee en vangt met haar fijnemazige vleugels alle vuil uit de lucht. Een
zwijgzaam personage, maar een opvallende verschijning. Als ze spreekt
gaat het vooral over haar zorgen over de vuile lucht in de stad. Maar ze
is altijd hoopvol.
Figuur 2 Luchtkwaliteit

Jan met de Pet:
Duurzame, eerlijke voeding moet er voor iedereen zijn. Dus rijdt Jan met de Pet rond op een
bakfiets met een tuintje in de bak voorop. Hij kan enthousiast praten over groentes telen,
fruitbomen snoeien, water en mest geven, permacultuur en hoe simpel het is om zelf je eten te
verbouwen. Jan met de Pet kan in zijn enthousiasme soms wat doorschieten, maar is daar altijd in
af te remmen. Wat Jan met de Pet betreft verandert de hele stad in een levende, eetbare
omgeving, zonder gif en kunstmest uiteraard. Graag laat Jan met de Pet publiek en politiek
proeven van zijn tuintje door de geheime vakken onder in de bakfiets te openen.
Jan met de Pet staat voor het thema: “Duurzame voeding”.

Souf Opweg:
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Hoog op zijn eenwieler, in een net pak met treintjes-motief is Souf
Opweg snel en schoon overal waar hij moet zijn. Verzamelaar van
autootjes en modeltreintjes, bezeten van vervoer en transport. Een
vrolijke noot, maar zeer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op
het gebied van technologie en transport. Soms een beetje een nerd,
maar een ideeënschepper: magneettreinen, fietsen, eenwielers,
segways, auto’s op water, helikopters op zonne-energie, er is zoveel
mogelijk. Een wetenschapper en een dromer. Want waarom niet een
op zonne-energie aangedreven ondergronds buizensysteem voor
vervoer binnen Zoetermeer? Utopia? Welnee, allemaal mogelijk!
Figuur 3 Duurzaam transport

SuperCell:
Een zelfbenoemde superheld. Zijn superheldenkostuum is
gemaakt van zonnepanelen en je kunt je mobiel opladen aan
zijn manchetknopen. Overal waar er nog energie bespaard
kan worden, daar is SuperCell. Waar er energie verspild
wordt, schiet SuperCell in actie. Wind, water, zon, SuperCell
beheerst het allemaal. De hele stad moet één grote,
hernieuwbare energiecentrale worden. CO₂-negatief is het
nieuwe CO₂-neutraal! SuperCell spaart zijn energie, is dus
kalm en rustig, maar kan ook razendsnel in actie schieten,
voortgedreven door de kracht van hernieuwbare energie en
de windmolens in zijn schoenen.

Figuur 4 Duurzame energie

Horen, Zien & Zwijgen:
Ze vallen op door hun knaloranje outfits, geïnspireerd door
de Amerikaanse gevangenisfilms, maar ze zijn feitelijk
rondreizende muzikanten. Ze helpen elkaar: de ene blind,
de ander stom, de ander doof. Ze zijn Horen, Zien &
Zwijgen, voor het publiek duidelijk gemaakt door het
bedekken van de oren, ogen en mond met een lap. Aan
elkaar overgeleverd, maar ze laten de moed niet zakken.
Regelmatig barsten ze uit in gezang, liederen over onrecht
Figuur 5 Rechtvaardigheid
en het echte, harde leven of ze vertellen het
toegestroomde publiek vol vuur over hun reizen en dromen
van een wereld waarin iedereen mee kan en mag doen. Ook draagt Zien een kleine weegschaal
met haar mee, als een heuse Vrouwe Justitia, om van het aanwezige publiek hun goede daden af
te wegen.
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De Afvalbutlers:
De heren zijn in Zoetermeer inmiddels een bekende
verschijning. Strijders voor en zwerfafvalvrije wereld. Immer
vol energie en met kennis van zaken, gespecialiseerd om de
vinger op de zere plek te leggen. Ze lopen mee in de mars om
er zeker van te zijn dat er niets achter blijft en om de
aandacht te vestigen op een schone en circulaire stad. Want
alles is recyclebaar en hernieuwbaar. Maar dan moet het wel
de prullenbak in.
Figuur 6 Schone en circulaire stad

Deze zeven verschillende personages bieden theatrale ondersteuning aan de verschillende
thema’s die de organisaties voor het voetlicht willen brengen bij publiek en politiek. Daarnaast zijn
ze mooie, in het oog springende, grappige en bijzondere verschijningen die verwonderen en
dialoog uitlokken.
Voor het ontwerpen en ontwikkelen van de verschillende kostuums, grime en decors (bv. de
bakfiets van Jan met de Pet) werkt Man met Koffer samen met betrouwbare partners en
theatermakers. Man met Koffer verzorgt de juiste acteurs en een overkoepelende spelregie en visie.

VOOR WIE DOEN WE DAT?
DuurSamen organiseert deze optocht om:
1. de band tussen de vele Zoetermeerse organisaties en inwoners te versterken die zich
inzetten voor een duurzamer Zoetermeer;
2. de bewustwording onder Zoetermeerse inwoners over duurzaamheid te vergroten.

WANNEER WILLEN WE DAT DOEN?
De optocht wordt gehouden op zaterdag 9 april 2022 en start om 12:00 uur.

WAAR WILLEN WE DAT DOEN?
De optocht start op de Pilatusdam. De route van de optocht is door de Dorpsstraat, over het eiland
van de Grote Dobbe, de Markt, Stadhuisplein, Promenade, Promenadeplein, Westwaards naar
Stationsplein bij Centrum West.

HOE DOEN WE DAT?
DuurSamen organiseert deze optocht met
- Zoetermeerse organisaties die zich inzetten voor een duurzamer Zoetermeer;
- Man met Koffer om de optocht een ludiek, vrolijk en feestelijk karakter te geven;
- Netwerk Zoetermeer om dit evenement op een juiste wijze vorm te geven, en
- Sponsoren en subsidieverstrekkers om deze optocht financieel mogelijk te maken.
-

Bewustwording ten aanzien duurzaamheid vergroten door organisaties en personen met elkaar te verbinden.

5

BEGROTING
Begroting "Samen op weg naar een duurzamer Zoetermeer"
UITGAVEN

INKOMSTEN
raming

raming

1

Inzet vrijwilligers, 160 uur

€

-

a

DuurSamen

€

4.075,00

2

Vergunning optocht

€

500,00

b

Zoetermeer voor elkaar

€

5.000,00

3

Communicatie optocht

€

1.000,00

c

Schoon is Gewoon

€

950,00

4

Straattheater

€

5.000,00

5

Deelname Afvalbutlers

€

950,00

6

Materiaal

€

600,00

7

Afsluitende, informele bijeenkomst

€

1.000,00

8

Registratie (foto's, video)

€

-

9

Representatie

€

500,00

10 Onvoorzien

€

475,00

Totaal

€

10.025,00

Totaal

€

10.025,00

SUBSIDIEAANVRAAG
DuurSamen vraagt subsidie aan voor de inzet van de Afvalbutlers bij de optocht “Samen op
weg naar een duurzamer Zoetermeer”. De kosten voor die inzet worden geraamd op € 950.
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