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Groen Dichterbij!

Bouw aan een
goede relatie met 
jullie gemeente
en creëer een
gemeenschappe-
lijke win-win

24 november 2012

Energieke Buurt
JitskeTiemersma

Ons groene
buurtproject en de 

gemeente!

GRONINGEN  HEIDE GORINCHEM SLIEDRECHT DEN 

HAAG DEN BOSCH DE MEERN ZALTBOMMEL

MUIDERBERG ROTTERDAM ALPHEN AAN DEN RIJN

TILBURG MAKKUM DE BILTARNHEM MIDDELBURG

AMERSFOORT

Workshop Ons groene buurtproject & de gemeente

WELKOM: 
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Opzet workshop

� Introductie

◦ EnergiekeBuurt

◦ Ervaringen met gemeente

� Rondje kennismaken: wie ben je en vertegenwoordig je, wat wil je 
vragen en wat kun je brengen?

� Help een burgerinitiatief! 

◦ Wat gebeurt er allemaal? Twee werelden

◦ Waarvoor gemeente eigenlijk nodig? 

◦ Wie heeft de regie? Beste en slechte ervaringen

� Speedadviezen NU: samen weten we meer

� Lessen voor Groene Buurtprojecten & Gemeenten

EnergiekeBuurt!

� Gestart op 1 jan 2012: klein, dichtbij, 
eigen regie, benutten buurtpotentieel, 
van ik naar wij, naar 
buurtondernemingen, naar energieke 
samenleving 

� Jitske Tiemersma & Peter Dieleman: social
entrepreneurs

� Opstellers prijswinnend duurzaamheidsplan 
Wilhelminaparkbuurt in Zeist

� Coöperaties & Pionieren & Advies & Nieuwe 
concepten

� Prijswinnaar De Knop Om met Watts Next
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Wat we doen? We bieden handelingsperspectief en 
brengen behoeftes, capaciteiten en passie samen

� EnergiekeBuurt helpt gemeenten, buurten en scholen bij het 
versteken van sociaal kapitaal in buurten en realiseren van 
buurtondernemingen � duurzame en energieke samenleving

� Duurzaamheid is uitvoerbaar voor elk budget binnen elk 
huishouden, elke buurt

� Burgers pakken zelf hun kansen en nemen regie voor eigen (woon-
)omgeving

� Elk talent telt

� Buurten zijn energiek doordat meerdere netwerken eigen 
duurzame acties plannen en uitvoeren
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Ons EnergiekeBuurt model: in dialoog met gemeente

Starten/Motivere
n

Netwerk 
versterken/sleut

elfiguren 

Keuzes
maken

Plannen 
uivoeren

Successen
vieren

Iedereen kan iets 
doen en het is 
fun! Duurzaam 
kijken door 
inspiratie en 
informatie

Netwerkjes zorgen 
voor stimulans en 
cohesie. Duurzame 

relaties

Jaarplan, informatie-
avonden, bewoners 
aansluiten, com-

municeren, aan de slag! 
Duurzaam doen.

Nulmeting,  thema’s, 
producten/diensten,   
acties bedenken. 
Duurzaam doen

Elk resultaat telt!
Doelstellingen gehaald? 
Dan EnergiekeBuurt
tegel en buurtbudget. 
Duurzame buurt = 

duurzaam zijn

Wat gebeurt er allemaal: de feiten

De transitie naar een duurzame samenleving slaagt alleen wanneer deze door 
iedereen gesteund wordt, en het is voor gemeentes vaak lastig om 
draagvlak te vinden voor initiatieven die een inzet van de burger vergen
(Zwijndrecht).

Groen Dichterbij: 

Bijna 250 projecten

HIER OPGEWEKT 2012

500 deelnemers
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Nu Straks

� Alles wat ik nodig 
heb, komt van een 
bedrijf, overheid, of 
instelling.

� Daar werk ik ook.

� Een mooie kringloop, 
maar helaas in een 
neerwaartse spiraal.

� Energie, vervoer, 
voedsel, zorg en veel 
meer produceer ik 
zelf en met anderen 
samen.

� Dat scheelt geld, is 
leuk en leidt tot een 
opwaartse spiraal

� Burgerprojecten zijn 
de nieuwe 
nutsbedrijven!

voedsel

Zelf verbouwen of 
gezamenlijk inkopen 
van lokale boeren: 
eetbaar Rotterdam & 
Koppelpoort collectief

Duurzaamheid, sociaal 
kapitaal en innovatie

Dus: overheid als 
verbinder / ontheffingen 
voor experiment
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Onze praktijkervaring met buurtinitiatieven
Twee werelden: zijn die te verbinden? 

� Energieke samenleving

� Organisch

� Pioniers

� Losse projecten & 
initiatieven

� Ondernemend

� Veel passie van een of 
meer individuen

� Experimenteren

� Kansen pakken

� Eigen regie

� Bestuurlijk/ambtelijk
apparaat

� Logisch/rationeel

� Diverse domeinen

� Beleidskaders

� Risicomijdend, regels,  
vergunningen

� Veel kennis

� Voorschrijven

� Bezuinigen

GEMEENTE BETREKT (NIET OVERVALT)

DIALOOG ZOEKT, SAMEN MOGELIJKHEDENVERKENT

PERSOONLIJKE RELATIE EN VERTROUWENOPBOUWT

EIGEN ZAKENOP ORDE HEEFT

PLAN HEEFT DAT HAALBAAR EN HOUDBAAR IS

INZET GEMEENTEVRAAGT DIE BRUIKBAAR IS 

ZICHZELF ZICHTBAAR MAAKT

PASSIEVERBINDT MET ‘’ZAKELIJKHEID’’: PRODUCENT

JA, is mogelijk indien buurtinitiatief zicht gedraagt als
producent (en niet als consument): 
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Waar kan gemeente bij helpen?

� Regie bij burgerinitiatief laten; alleen helpen als er vragen komen!!!!!!

� Meebewegen, volgen, helpen initiatieven een stap verder te komen

� Duidelijk zijn over rol/mogelijkheden gemeente

� Ostakels opruimen, hindernissen wegnemen, interne organisatie

� Verbinden, lokaal makelaar zijn, delen kennis en netwerk

� Versoepelen regelgeving grondgebruik, ontheffingen voor experiment

� Uitdagen van maatschappelijke inventiviteit: prijsvragen

� Kwaliteit eisen

� Hands on helpen bij communicatie, events

� Medefinancieren van (start van) initiatief

◦ Workshop ‘Wat kan de buurt?’

Wie heeft de regie? DE BURGER … 

� Daar zit de passie en de behoefte: mooie buurt, blijven wonen, moestuinen, 
groene energie, goodshare, biologische markt, kinderspeelplaats….(burgers 
zijn ‘’shareholders’’ eigen buurt)

� In buurt eindeloos veel capaciteiten/talenten

� Urgentie: als we niks doen staan we straks in ons hemd!

� Benutten eigen netwerken en opbouwen netwerken

� Inzetten diverse talenten (plannenmakers, uitvoerders, juristen, 
straatkenners, mooie praters, groene vingers,klussers, rekenaars enz.) 

� Dichtbij, lokaal, zelfproductie

� Goed voor: de buurt, je portemonnee, onze kinderen, onze lokale 
economie, je humeur…… WELZIJN

� ALL WE NEED IS…..
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Beste en slechte ervaringen Groene Buurtproject & 
Gemeente! Even uitwisselen 

Ons
Groene 

Buurtproject & 
de gemeente

SPEEDADVIEZEN: elkaar helpen

Ca 1 jaar

� In drietallen

� Om de beurt (3 minuten per Groene buurtproject)

◦ Stel je vraag als Groene Buurtproject over 
samenwerking met gemeente. Kort en krachtig. 

◦ Andere twee geven tips/adviezen (helpers). 
Ontvanger hoeft niet te reageren. Gewoon
achterover leunen en ontvangen. 

◦ Dan volgende buurtproject
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Lessen voor Groene Buurtprojecten en Gemeenten  

Veel plezier en 
succes met jullie 

groene 
buurtproject & 

de samen-
werking met de 

gemeente! 

…niet vergeten successen te vieren! 

Welkom 
in onze

energieke buurt!


