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Buurkracht wordt zelfstandig
Buurkracht, nu nog onderdeel van Enexis Group, gaat eind dit jaar verder
als zelfstandige stichting voor energiebesparing en burgerparticipatie. Op
deze manier kan de organisatie doorgroeien en grotere en bredere
samenwerking opzoeken met bewoners, gemeenten en andere
maatschappelijke organisaties.
Klik hier voor het persbericht
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IM-er Henk Kasper stelt zich voor
Henk is sinds 2012 zelfstandig energieadviseur en geef energie-adviezen
aan woningeigenaren en bedrijven, met name op het gebied van
energiebesparing en duurzame opwek. Daarvoor werkte hij vele jaren bij
energiebedrijf Essent. “Ik werkte daar als projectontwikkelaar energie uit
biomassa en als exploitatiemanager in het Warmtebedrijf
(stadsverwarming). Na mijn opleiding Tropische Landbouwtechniek in
Wageningen heb ik een aantal jaren gewerkt in de
ontwikkelingssamenwerking in Afrika en Midden Amerika, waarbij
participatie een belangrijke plaats innam.” In Deventer was Henk nauw
betrokken bij de oprichting van de Deventer Energie Coöperatie en vanaf
de oprichting in 2012 bestuurslid en actief in de ontwikkeling van
postcoderoosprojecten. De drive van Henk? “Ik denk dat het in de huidige
maatschappij, met steeds grotere machtsblokken, belangrijk is dat we bij de
basis op lokaal niveau veranderingen teweeg moeten brengen door
samenwerking en participatie; een nieuwe vorm van naoberschap.”

Geef je projecten door voor de Lokale Energie Monitor
Geef vóór 22 september je projecten door aan HIER opgewekt via de
Lokale Energie Monitor. De Monitor maakt de ontwikkelingen van de lokale
energie initiatieven in Nederland zichtbaar. Door ook landelijk een beter
beeld te geven van de mooie projecten die in Overijssel gerealiseerd
worden, geven we de beweging voor energie van onderop meer kracht. Zo
zetten we samen de projecten op de kaart, wat zorgt voor meer acceptatie
en beleid dat beter kan aansluiten op de behoeften van lokale energie
initiatieven.
Heb je de Lokale Energie Monitor nog niet ingevuld? Doe dat dan alsnog
vóór 22 september via de website van HIER opgewekt.

Gedeputeerde open voor wind in NOT
Door te weinig draagvlak kwam een succesvol windproject in Twente nog
niet van de grond. Maar de wind lijkt te zijn gedraaid, ook in het
provinciehuis! Zo lees je in dit artikel in Tubantia hoe de provincie wil
meedenken over de plaatsing van windmolens in Noordoost-Twente.

Lokaal nieuws: Wind voor Buren
Coöperatie Buren Energie, partner in het project Wind voor Buren, draagt
ook bij aan een frisse wind rond windenergie in Twente. Wind voor Buren
wil, in samenspraak met de omgeving, een plan uitwerken voor twee
windturbines op de grens tussen de gemeenten Hof van Twente en Borne.
Hiervoor is een omgevingsproces voorgesteld aan de betrokken
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gemeenten. De gemeenteraad van het Hof van Twente en het college van
B&W van Borne staan achter dit proces.
Klik hier voor meer informatie.

Energiecafé Overijssel
Op donderdagavond 17 oktober is weer het Energiecafé Overijssel, deze
keer in Mariënheem. Het energiecafé is dé plek om andere lokale energie
initiatieven te ontmoeten en kennis en ervaringen met elkaar te delen. Op
17 oktober gaan we het hebben over samenwerking met de gemeente, over
hoe je uitgroeit uit tot een succesvol initiatief en hoe je als initiatief kunt
werken aan energiebesparing.
Klik hier voor meer informatie, en meld je aan!

Platform duurzaam Hellendoorn – week van de duurzaamheid
De gemeente Hellendoorn viert dit jaar voor de derde keer de Week van de
Duurzaamheid van 7 tot 13 oktober. De organisatie ligt in handen van
Stichting Platform Duurzaam Hellendoorn, werkgroep Activiteiten en
Communicatie. Samen met de gemeente verzorgen zij onder andere de
volgende activiteiten:
- Op dinsdag 8 oktober 2019 vanaf 19.00u vindt er in het ZINiN-theater een
duurzaamheidsavond plaats met gastspreker Ed Nijpels, voorzitter van de
Klimaattafels.
- Op 10 oktober voorlezen op de basisscholen, uit ‘Sem en Saar geven
positieve energie”.
- Op zaterdag 12 oktober van 12.00 tot 16.00 uur is er op het Henri
Dunantplein in het centrum van Nijverdal een duurzaamheidsmarkt.

Onderzoeksrapport over initiatieven in de warmtetransitie
Op veel plekken werken bewonersgroepen aan een alternatieve
warmtevoorziening voor hun wijk. Sommige werken hierin nauw samen met
de gemeente. Andere maken de plannen zelf, en zien de gemeente als
ondersteuner.
Platform31 en HIER opgewekt hebben onderzocht wat er nodig is voor een
goede samenwerking tussen initiatief en gemeente. De resultaten zijn te
vinden in het rapport ‘Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale
warmtetransitie’.
In Overijssel ondersteunen Natuur en Milieu Overijssel, Buurkracht en
EnergieSamen lokale initiatieven op dit gebied. Neem voor meer informatie
contact op met Wendy Oude Vrielink.
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De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke activiteit
waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar oudevrielink@natuurenmilieuoverijssel.nl
8 oktober:
Duurzaamheidsavond Hellendoorn
10 oktober:
Opgewekt kennissessie warmte #2: Rolverdeling initiatief en gemeente
17 oktober:
Energiecafé Overijssel in Mariënheem
31 oktober:
Nieuwe Energie Dag
29 november:
Evenement Hier Opgewekt
Feb 2020:
Kennisfestival Lokale Energie Overijssel
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