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Besluitvorming windenergie Emmen naar finale
De besluitvorming over windenergie in Emmen
nadert zijn finale. Het college van B en W heeft
onlangs zijn voorstellen in de vorm van een
ontwerpstructuurvisie en een gedragscode
windenergie aan de gemeenteraad
gepresenteerd. De Natuur en Milieufederatie
Drenthe pleit voor een ruimere jas onder andere
door middel van het opnemen van een aantal
reservegebieden.

Via de rubriek Zie! geve
podium aan de groepen
samenwerken, op zowe
natuur en milieu gebied

Ook als groep in de Zie
spotlight gezet worden?

Mail dan naar:
communicatie@nmfdr

Lees verder.

Burgerkracht voor een asbestvrij en energiezuinig De Wouden

Bewoners van De Wouden in Assen nemen zelf
het heft in handen om hun buurt asbestvrij en
tegelijkertijd zo energiezuinig mogelijk te maken.
Een mooi voorbeeld van ‘Burgerkracht voor een

IVN Assen / KNN

Twee verenigingen met
roots hebben een koepe
Daarin zijn vele werkgro
vinden, voor jong en ou
wat wils.

Een mooi voorbeeld van ‘Burgerkracht voor een
duurzaam Drenthe’, en de Natuur en
Milieufederatie Drenthe ondersteunt de
initiatiefnemers daarom met raad en daad. Dat er
onder de bewoners van de 112 woningen veel
draagvlak is voor een collectieve aanpak bleek
tijdens de mede door ons georganiseerde
informatiebijeenkomst op woensdag 1 juni.

Lees het hele verhaal.

Lees verder.

Voetspot 1 jaar!

De Groene A

Op 1 juli 2016 is het precies 1 jaar geleden dat de
Voetspot bloggers van de Natuur en
Milieufederatie Drenthe begonnen met elk een
eigen uitdaging. Hun doel; de impact die ze
hebben op de Aarde verkleinen. Na een jaar
kunnen we nu terugkijken en de grote vraag
stellen: Is het ze gelukt?
Lees verder.

Kanoweekend op
Lees meer berichten

Nieuws van ons

Nieuw plan voor OV-knooppunt

De provincie heeft gisteren bekend gemaakt dat de
beoogde locatie voor een OV-knooppunt is verlegd. De
Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft dit eerder bepleit
en juicht dit besluit toe. De beoogde locatie ligt binnen de
oksel van de afrit. Daarmee blijven de landschappelijke
gevolgen mogelijk beperkt en is de omvang van
OV-knooppunt beter begrenst.

"Zoem zoem"

IJstijdwandeli
Drouwenerza

Lees hier het nieuwsbericht van de provincie.
Lees hier het artikel van het Dagblad van het Noorden.

Zon Zoekt Drent

De Voetafdruk van Tynaarlo

Bekijk de Groen

De gemeente Tynaarlo wil met haar Duurzaamheidsvisie
2015-2025 ‘Het Dorp van de Toekomst’ meer aandacht voor
het thema duurzaamheid. De droom voor 2030 zijn 18
krachtige en zelfvoorzienende dorpen in Tynaarlo. Iedere
inwoner van de gemeente Tynaarlo kan hieraan bijdragen.
Hoe? Bijvoorbeeld door je ecologische voetafdruk te
meten.

Ontvang de Groene Ag

Tweewekelijks d
Agenda ontvang

Lees verder.

Natuurrijke excursie in De Onlanden
Op vrijdag 17 juni heeft de Natuur en Milieufederatie
Drenthe haar achterban en andere geïnteresseerden laten
kennismaken met biologische vleesveebedrijf 't Hoogeveld
en natuur- en waterbergingsgebied De Onlanden. Een
terugblik op deze interessante excursie.
Lees verder.

Verkeersgeleiding en rekeningrijden als antwoord

Werkgeversorganisaties VNO-NCW Noord en MKB willen
meer rijstroken op de A28 tussen De Punt en Groningen.
Dit staat in een brief van beide partijen aan de Tweede
Kamer. De Natuur en Milieufederatie Drenthe vindt dit een
zeer slecht plan. Meer rijstroken of asfalt lost de
fileproblemen niet op en is weggegooid geld. Moderne
verkeersgeleidingssystemen en rekeningrijden hebben de
toekomst.
Lees verder.

Onkruidcoach gaat met gasbrander, cacaodoppen en tips onkruid te lijf

Rijdend op haar bakfiets en gewapend met gasbrander,
bezem, bodembedekkers en cacaodoppen ging
onkruidcoach Maik van Lommel zaterdag in Assen-Oost de
strijd aan met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit
deed zij in het kader van de actie ‘gifvrij tuinieren’ van de
Natuur en Milieufederatie Drenthe.
Lees verder.

Volg ons op social me

Zon Zoekt Drent deze zomer!
Eind mei is het Drents Energieloket gestart met de
campagne Zon zoekt Drent 2016, met een Zonnetour langs
zes Drentse gemeenten. Met ruim 400 bezoekers tot nu
toe, hopen we dat particuliere woningeigenaren de juiste
informatie hebben gekregen om aan de slag te gaan.
Lees verder.

Regeling intensieve veehouderij Aa en Hunze aangescherpt
De regeling voor intensieve veehouderij in het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied Aa en Hunze wordt
aangescherpt. Dit is in ieder geval het voorstel dat
Burgemeester en Wethouders op 5 juli aanstaande
voorleggen aan de gemeenteraad. Hiermee geeft de
gemeente gehoor aan het verzoek van natuur- en
milieuorganisaties en bezorgde bewoners om de
groeiruimte voor intensieve veehouderij te beperken.
Lees verder.

Gezocht: bedrijven en organisatoren Nacht van de Nacht activiteiten
Afgelopen jaar was de Nacht van de Nacht groter dan ooit!
Door heel Nederland werden er maar liefst 350
evenementen georganiseerd in het duister, waar 40.000
mensen van hebben genoten. Meer dan 300 organisaties
werkten mee aan de Nacht van de Nacht. Daarnaast
doofden 155 gemeenten en bedrijven reclameverlichting
en aanlichting van gebouwen.
Doet uw organisatie dit jaar ook weer mee?
Lees verder.

Waar vindt u inspiratie voor duurzaam leven?

'Waar doet u inspiratie op voor een duurzame leefstijl?’
Deze vraag stond centraal bij een recent uitgevoerd

onderzoek onder panelleden van onze Groene Peiler.
Ruim 200 mensen vulden de enquête in.
Benieuwd naar de resultaten?
Lees verder.

Lees meer nieuwsberichten

Nieuws van anderen

Boek "Kernafval in zout, Plannen 40 jaar oud"
De zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de
berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie
die Herman Damveld trekt in zijn vandaag verschenen boek
“Kernafval in zout, Plannen 40 jaar oud”.
Lees meer.

Drents Parlement voor bijenbermen langs provinciale vaarwegen
De fractie van D66 heeft in de Statenvergadering van 8 juni
een motie ingediend, waarbij het college wordt opgedragen
om zogeheten bijenbermen te realiseren.
Lees hier meer.

Boerengilde lanceert Weide Weelde
Twaalf melkveehouders verenigd in het Boerengilde brengen
een eigen zuivelmerk op de markt. Dinsdag presenteerden zij
Weide Weelde in een weiland in het Friese Idzega.
Lees meer.

Wij worden gesteund door:

Contact:
Natuur en Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen

9401 HL Assen
Tel: 0592 – 311150
E-mail: info@nmfdrenthe.nl
Website: www.nmfdrenthe.nl

