Ga aan de slag en doe dat vooral samen
Verslag Inspiratie avond duurzame energie op 11 december in Sporthal de Slagen
Langstraat Energie organiseerde op 11 december 2015 een inspiratie avond over duurzame
energie. Tijdens deze avond stonden vragen centraal als; wat kan ik individueel en gezamenlijk
doen om de wereld duurzamer te maken; welke rol spelen energie coöperaties hierin en wat
brengt de toekomst ons? De avond werd goed bezocht door geïnteresseerden. Zij werden
getrakteerd op een divers en uitgebreid programma. Hieronder een kort verslag.

Klimaattop in het klein
Albert Pols, voorzitter van Langstraat Energie, opende de avond. Hij gaf aan blij te zijn met de
opkomst en wenste iedereen een inspirerende avond. Daarna droeg hij het woord over aan Koos
Kerstholt (Stichting KIEN) die de avond verder begeleidde. Hij hoopte op een klimaattop in het klein,
omdat de meeste duurzaamheidswinst toch vooral van onderop moet komen.

Klimaatneutraliteit
Wethouder van duurzaamheid en energiebesparing in Waalwijk, Jan van Groos, was de eerste
spreker. De gemeente Waalwijk heeft als doel om in 2043 klimaatneutraal te zijn zei hij. Er zijn
maatregelen die de gemeente Waalwijk zelf neemt, bijvoorbeeld het Ecopark. De wethouder ziet ook
een grote rol voor initiatieven van bedrijven en inwoners zoals Platform CO2 Neutraal en Langstraat
Energie verzekerde hij.

Verduurzamen begint bij jezelf
Het laaghangende fruit kan je individueel plukken, maar voor de grote stappen moet je
samenwerken. Dat was de boodschap van Koos Kerstholt van Stichting Kien, een knooppunt voor
Elektrotechniek in Nederland. Hij liet zien hoe je samen een innovatiereis kan maken en welke
mogelijkheden de toekomst brengt, zoals warmtepompen en brandstofcellen.

Buurkracht
Buurkracht maakt het mensen makkelijk om samen energie te besparen. Zij hebben hiervoor een
beproefde werkwijze waarbij inzicht in energieverbruik en je buren betrekken belangrijke elementen
zijn. Jos Derks van Buurkracht liet zien dat aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden in honderd
buurten in Nederland.

Regie over eigen energie
In ’s-Hertogenbosch is Energie Coöperatie 073 erg actief met verduurzaming van de energie
voorziening. Arno Uijlenhoet, een van de initiatiefnemers, vertelt hoe zij dit aangepakt hebben door
onder andere woningen te isoleren en collectief zonnepanelen te plaatsen. Ze zijn ook hard bezig om
samen windenergie op te gaan wekken. Hij liet ook zien hoe je dit alles organiseert.
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Energie team van Zanddonk United
Na de pauze lieten Jeroen Maijer en Bjorn Kroon zien hoe zij samen met de buurt de prijs van
klimaatstraatfeest wonnen. Met kleine ingrepen verbeterde het energieteam de huizen in de straat.
Ook organiseerden ze klimaatactiviteiten als warme truiendag en een klimaat bewust diner. De
samenwerking in de buurt beviel zo goed dat ze een stichting startten die blijvend duurzame en
sociale initiatieven initieert; Zanddonk United.

Langstraat Energie is er voor u
We kunnen de verduurzaming van de energievoorziening snel naar een hoger niveau tillen aldus
Langstraat Energie voorzitter Albert Pols. Hiervoor zijn technische innovaties en bewustwording
nodig. Langstraat Energie wil hier binnen de gemeente Waalwijk een belangrijke rol in spelen en
daarbij zijn gezamenlijkheid, deskundigheid en onafhankelijkheid kernwaarden. U kunt nu
bijvoorbeeld al terecht bij Langstraat Energie voor advies en in de nabije toekomst wil Langstraat
Energie zelf duurzame energie gaan produceren. Albert Pols geeft aan dat het al mogelijk is om lid te
worden van Langstraat Energie voor 10 euro per jaar.

Panel
De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie, waarbij aanwezigen de mogelijkheid krijgen om
vragen te stellen. Zo worden er onder andere vragen gesteld over de belasting over duurzame
energie, het verbruik van grote bedrijven en over samenwerking tussen Langstraat Energie en andere
initiatieven. Heeft u nog vragen over duurzame energie? Neem dan contact op met het
informatieloket van Langstraat Energie.

Duurzame energie leeft
Op basis van deze avond concludeert Langstraat Energie dat duurzame energie leeft in Waalwijk en
daarbuiten. Er zijn echt enorm veel initiatieven en mogelijkheden om energie te besparen en te
produceren. Een belangrijke les hierbij is dat samen de schouders er onder de beste resultaten geeft.
Ook Langstraat Energie levert hier een bijdrage aan.

Meer informatie
Veel informatie over Langstraat Energie is digitaal beschikbaar:





Algemeen: www.langstraatenergie.nl
Presentaties en foto’s inspiratie avond: www.langstraatenergie.nl/inspiratie
Informatieloket: www.langstraatenergie.nl/informatieloket
Mee doen of lid worden: www.langstraatenergie.nl/doemee

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met info@langstraatenergie.nl.
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Foto’s
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