Dé nieuwsbrief voor lokale energie initiatieven
Uitnodiging 30 januari

Platform Lokale Energie Overijssel: brede bijeenkomst
Afgelopen zomer is het Platform Lokale Energie Overijssel (PLEI)
gelanceerd. Dit is hét samenwerkingsverband tussen de lokale
energie initiatieven in Overijssel. Na ruim een half jaar is het tijd om
weer eens bij elkaar te komen en met elkaar te bespreken waar we
staan en welke verdere stappen er gezet kunnen worden.
Wanneer: dinsdagavond 30 januari
Hoe laat: 20.00u – 21.30u (19.30u inloop en afsluitend borrel)
Waar: volgt in de uitnodiging in week
Aanmelden vóór 25 januari: goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl

Uitnodiging 1 februari

Elektrisch rijden en delen doe je zo
Op donderdag 1 februari organiseren Enpuls, Buurkracht en Natuur
en Milieu Overijssel een mobiliteitsavond over (elektrische)
deelmobiliteit. Op deze avond kunnen geïnteresseerden door
middel van workshops kennismaken met elektrisch rijden en met
deelmobiliteit. Concepten zoals Buurauto, Testrijders en lokale
initiatieven op dit gebied komen voorbij. We zitten niet alleen maar
stil, elektrisch rijden hoor je ook te ervaren, dus een proefrit staat op
het programma! Kom je ook een ritje maken in een Tesla of e-Golf?
Wanneer: donderdagavond 1 februari
Hoe laat: 17.00u - 21.30u (start met proefrit + afsluitend borrel)
Waar: Enexis terrein, Marsweg 5 Zwolle.
Aanmelden vóór 25 januari via deze link.
Meer informatie over het programma vind via deze link

Terugkoppeling: Bijeenkomst Hoe krijg je mensen enthousiast voor jouw initiatief?
Op 14 december hadden we met ruim 20 mensen een bruisende
14 december
bijeenkomst in Wierden. Op verzoek van het Platform Lokale
Energie Initiatieven stond deze avond in het teken van hoe je
mensen in beweging krijgt. Dat blijft een interessant thema, of je
nou bezig bent met een postcoderoos project of het vergroten van
je werkgroepen. Gedragswetenschapper Livia Leysen heeft ons
kennis laten maken met de theorie van Daniel Kahneman. Met
oefeningen en leuke voorbeelden hebben we ook zelf ervaren hoe
ons brein werkt.
Een echte aanrader is dit filmpje: Brain Tricks

Kennisbank Lokale Energie
Overijssel

Er is bij initiatieven en gemeenten veel behoefte aan kennis,
praktijkervaring en aan voorbeelddocumenten over lokale

energieopwekking. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
postcoderoosprojecten en het verkrijgen van draagvlak. Inmiddels
is er al veel ontwikkeld. I.s.m. IM@Overijssel heeft Natuur en Milieu
Overijssel over de onderwerpen zon, wind en draagvlak een
selectie gemaakt en op de Kennisbank gezet.
Kijk op de kennisbank voor meer informatie.
Mist u nog informatie over bepaalde thema’s? Geef dit dan door
aan Loet van der Heijden: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl of
038-4250960.

Ondersteuning
energietransitie bij
gemeenten

Gemeenten spelen een cruciale rol in de energietransitie in
Overijssel. Samen met lokale energie initiatieven, het bedrijfsleven
en bewoners zullen zij stappen moeten ondernemen om de
energietransitie te versnellen. Natuur en Milieu Overijssel kan uw
gemeente daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld met een masterclass
energietransitie voor raadsleden na de verkiezingen, een excursie
langs succesvolle energieprojecten of het organiseren van een
interactieve bijeenkomst voor stakeholders uit uw gemeente.
Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met Loet van der
Heijden: heijden@natuurenmilieuoverijssel.nl of 038-4250960.

Lokaal nieuws

Edona is Goudhaentje 2017!
Energie Coöperatie Endona uit Heeten is gekozen tot Goudhaentje
2017 in de gemeente Raalte. “Endona is duurzaam,
toekomstgericht en wordt gedragen in een hechte Sallandse
gemeenschap. Vanuit pionierswerk laat Endona op een
onderscheidende manier zien wat de potentie is van een dorp als
Heeten”, aldus de jury. Voor het eerst in Nederland wordt in een
wijk een energienetwerk opgezet, waarbij deelnemers stroom met
elkaar kunnen uitwisselen, dat is wat Endona voor elkaar heeft
gekregen. Met bijna duizend publieksstemmen werd Endona de
winnaar van de drie finalisten.
Voor meer informatie kijk op deStentor.nl

Agenda Januari-februari

De agenda voor de komende maanden. Heb je zelf een leuke
activiteit waarvoor je andere initiatieven wilt uitnodigen? Mail het
naar goeman@natuurenmilieuoverijssel.nl
Januari-februari:
- 30 januari: Brede bijeenkomst van het Platform Lokale Energie
Overijssel
- 1 februari: Elektrisch Autodelen in Zwolle

De nieuwsbrief van het Servicepunt wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Inschrijven of uitschrijven
Ontvang je de nieuwsbrief van Servicepunt Lokale Energie Overijssel voor het eerst? Dan hebben we
je toegevoegd aan de lijst. Laat het ons weten als we je naam weer moeten verwijderen (met een
reply) óf als we de nieuwsbrief naar andere adressen (bijvoorbeeld van jouw initiatief) kunnen
versturen.

Met vriendelijke groet,
Antje Kingma, Jolanda Kemna, Roelof-Jan Naaktgeboren, Loet van der Heijden & Marlous Goeman

