
DE WIJ IN AARDGASVRIJ
nieuw eigenaarschap in de aardgasvrij-transitie

Donderdag 20 januari 2022 • 19:30 tot 21:30 uur • Zoom



wat we gaan doen

waar het over gaat

aanmelden

De gemeente heeft een doelstelling op CO2 vermindering. Aardgasvrij verwarmen van
gebouwen speelt daar een belangrijke rol in. Daarom wordt een plan gemaakt  hoe jouw

wijk van het aardgas af zou kunnen. 
 

Als bewoner heb je een belangrijke rol in de overgang naar aardgasvrij: Het gaat ook om
jouw woning

 
Goede samenwerking tussen gemeente en inwoners is dus cruciaal: Wat mogen bewoners

van de gemeente verwachten? Wat is hun eigen verantwoordelijkheid? Kan een groep
bewoners ook zelf de regie nemen? Zo ja, hoe doe je dat, en is dit iets wat past bij de

inwoners van jouw wijk of dorp?
 

Donderdagavond 20 januari gaan we daarover met elkaar in gesprek. 
 

We nodigen bewoners, gemeenteraadsleden en -ambtenaren die actief betrokken (willen)
zijn bij de warmtetransitie in Twente uit om hierbij aan te sluiten en mee aan de slag te gaan

Aan de hand van de praktijk bespreken we in kleine groepen ideeën en oplossingen om de
aardgasvrij-transitie in jouw woonplaats te verbeteren. 

 

Klik daarop! 
 

https://spits-online.nu/platform/KLRpUKQ6ZE4VuVt0v5Lt


programma

Heel Snel, Heel Anders!
Ferenc van Damme – Studio Vers Bestuur

 Communicatiestrateeg, energetisch therapeut, dichter,
participatie beleidsontwikkelaar bij Studio Vers Bestuur

van de Provincie Overijssel en lid van de expertcommissie
Brenninkmeijer (participatie Klimaatbeleid) voor de

Tweede Kamer. Ferenc leidt een vurige inspiratiesessie
gebaseerd op kracht van bewoners.

 

De Kracht van het Buurtinitiatief
Theo de Bruijn – Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen 
Neem de regie, start een initiatief en organiseer zelf je

warmte. Want als bewoner weet je vaak het beste wat de
mogelijkheden zijn. En je bent niet de eerste, Wageningen
is je voor gegaan en laat zien dat het kan. Theo neemt je
mee in wat dit bewonersinitiatief allemaal geleerd heeft.

 

Van Geveltuin tot Geothermie,
eigenaarschap van de transitie bij burgers

Olaf Heinen – 50 tinten Groen, Zwolle
Praktisch en op menselijk maat bezig zijn, daar begint het
voor initiatief 50 Tinten Groen. Vanuit kleine acties zoals
geveltuintjes en kleine energiebesparende maatregelen,
ontstaan vragen over grote maatregelen en de behoefte
om samen kennis op te bouwen. Buren inspireren elkaar

tot het verduurzamen van hun woning. Een zelfverzekerd
burgerinitiatief als gesprekspartner voor overheden en

de markt. 
 
 

 

https://50tintengroenassendorp.nl/
https://cooperatiewow.nl/
https://studioversbestuur.nl/

