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UITNODIGING + PROGRAMMA
ENERGIEOPLOSSINGEN IN WIJKEN VAN DE TOEKOMST
(Hybride) Regio Zwolle Roadshow

Vrijdag 18 juni
van 15.00 tot 17.00 uur
Hybride Regio Zwolle Roadshow: digitale deelname en gasten in de studio!

Begin mei heb je de save-the-date voor de hybride bijeenkomst over
‘Energieoplossingen in wijken van de toekomst’ ontvangen: rechtstreeks of via je
netwerk. Hierbij ontvang je de definitieve uitnodiging met het programma. Mocht
je je al hebben opgegeven dan staan je gegevens genoteerd. En anders: meld je
aan via onderstaande button of via de link onderaan de uitnodiging.
Aanmelden

Voor wie is deze bijeenkomst een must?
Bestuurders en professionals van overheden, organisaties en bedrijven die
bijdragen aan de energietransitie en willen werken aan duurzame woonwijken van de
toekomst in Regio Zwolle.
Wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst?
We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de toekomst voor de volgende generaties:
meer duurzaamheid, minder broeikasgas en een groene vitale planeet. Afspraken
hierover zijn gemaakt in Parijs en Den Haag. Maar hoe maken we dat waar?
In Regio Zwolle zijn mooie voorbeelden: Hoogeveen en Zwolle zijn druk bezig met
concrete plannen in bestaande wijken. Hoogeveen met waterstof in de Erflanden en
Zwolle waar inwoners zelf een groot deel van het project trekken in de wijk Berkum.
Laat je inspireren door deze praktijkervaringen.
En laat je informeren tijdens de studiogesprekken over de hobbels die de
initiatiefnemers onderweg tegenkomen. Wat werkt wel en wat werkt niet? In dit
webinar gaan we op inspirerende en interactieve wijze op zoek naar concrete
oplossingen waar praktijk en onderzoek samenkomen.

Wat kan je verwachten?
We bieden je verhalen uit de praktijk. Zoals over de energietransitie van Zwolle en Hoogeveen.
Wat leren we van de botsing tussen de systeemwereld van het klimaatakkoord (Rijk en
gemeenten) en de leefwereld van de wijkbewoners.
15.00 uur:

Welkom door gastheer Boudewijn Koops.

15.05 uur:
		

Ferenc van Damme, dwarsdenker provincie Overijssel voor ‘Studio Vers 		
Bestuur’.

15.15 uur:

Studiogesprek met aan tafel:
• Kees Boer, projectleider Waterstofwijk Hoogeveen
• Joke Kok, procesmanager Berkum Energieneutraal
• Oscar Jansen, adviseur aardgasvrije wijken Nieuwe Energie Overijssel
• Erica van Lente, burgemeester gemeente Dalfsen en voorzitter Tafel 		
Energie Regio Zwolle
In combinatie met gasten in de studio of digitaal aanwezig:
• Jeike Wallinga, lector energietransitie Hogeschool Windesheim
• Jaap van der Haar, wethouder Duurzaamheid gemeente Meppel
• Dennis Eikenaar, directeur gemeente Noordoostpolder
• Herman Verhagen, senior adviseur lokale energietransitie HVC

16.00 uur:

Interactieve sessies: van aandachtspunten naar oplossingen. De indeling
van de verschillende sessies doen we tijdens de bijeenkomst waarbij we 		
rekening houden met jouw achtergrond.
Onderwerpen:
A. Begin bij de inwoner. Hoe bereik je in een buurt of wijk dat je proces primair
sociaal verloopt en niet technisch. En lukt het dan om van het aardgas af te
gaan? Hoe bereik je de mensen en hoe kom je tot betrokkenheid en resultaat?
B. Intern commitment is urgent. Hoe bereik je intern commitment voor de
verduurzaming bij je eigen organisatie? Is de gemeente transparant genoeg
over haar eigen rol in relatie tot uitdagingen en belemmeringen bij het
aardgasvrij maken van bestaande wijken?
C. Met z’n allen kom je verder. Hoe kom je tot samenwerking tussen partijen in
buurt, dorp of wijk? Hoe komen gemeente, bedrijven, corporaties en anderen
tot elkaar?
D. Ruimte voor maatwerk. Zijn de randvoorwaarden voor de regie op
de energietransitie van de gemeente wel op orde? Welke elementen en
instrumenten in een lokale aanpak kunnen sterker? Welke mogelijke
boodschap formuleren we naar het Rijk?

16.45 uur:

Ludieke wrap-up door Ferenc van Damme. Een verzameling van bruikbare
adviezen en handvatten uit de interactieve sessies om samen die volgende
stap in de energietransitie voor wijken van de toekomst te maken!

17.00 uur:

Afsluiting

Erica van Lente, voorzitter tafel Energie: “Met belangstelling kijk ik uit naar deze
bijeenkomst. Ik hoop je online te ontmoeten en verheug me op een mooie interactieve
bijeenkomst om zo kennis en kunde in het belang van de toekomst van onze wijken
met elkaar te delen. Het proces van verduurzamen begint bij bewustwording en van
elkaar leren. Zo werken we in Regio Zwolle samen aan bruikbare handvatten voor een
realistische aanpak en concrete toepassing van opgedane kennis. Voor de regio en
voor héél Nederland!”

Goed te weten!
Zodra je vrijdag 18 juni via de inloglink in het platform
van de bijeenkomst bent, kom je eerst in de ‘receptie’
terecht. Om de bijeenkomst daadwerkelijk bij te wonen,
schakel je tussen 14.40 uur en 15.00 uur door naar
‘mainstage’. Dat wordt goed aangegeven op je scherm,
maar vraagt van jezelf dus een handeling.
We kijken uit naar een mooie bijeenkomst en we
waarderen als je deze uitnodiging met andere
belangstellenden deelt!
Met hartelijke groet,
Kees Praamstra
Secretaris Regio Zwolle

Aanmelden
Je kunt je hier aanmelden. Wil
je dat uiterlijk dinsdag 15 juni
doen? Je krijgt enkele dagen
van te voren een inloglink per
e-mail van het bedrijf dat de
bijeenkomst verzorgt (Time
to Speak) met als afzender:
Energieoplossingen in wijken
van de toekomst
(registratie@timetospeak.nl).
Tip: zet de inloglink gelijk in
jouw digitale agenda.

