
 
Beste buurtbewoners, 
 
Hierbij nodigen wij, in samenwerking met de gemeente Hof van Twente, jullie uit voor  de 
informa ebijeenkomst over duurzaamheid onder het mo o Door de bomen het bos zien. 
 

De bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdagavond 16 mei a.s. in het Brookhoes, Jan Broezeplein 1 te 
Elsenerbroek. Aanvang 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
 

In Hof van Twente hoor je veel over duurzaamheid.  Kreten als postcoderozen, coöpera es, Zuiver en Echt. Van 
zonnepanelen tot biovergisters. Van opwekking van energie met water tot het gebruik van wind. Door al deze 
kreten en ini a even is het makkelijk om door de bomen het bos niet meer te zien. Op deze avond willen wij 
daarom uitleggen waarom we dingen doen die we doen, dan samen kijken naar wat we zouden kunnen doen 
om daarna het “hoe” door te nemen. Aansluitend op deze drie onderdelen is er een informa emarkt waar 
mensen met specifieke vragen terecht kunnen. 
 
De avond ziet er als volgt uit: 
 

 Opening door onze voorzi er Truida Wissink 
 Het WAAROM door wethouder de heer W. Meulenkamp en de duurzaamheidsmanager in Hof van 

Twente, de heer Marcel Jongmans. 
 Discussie in kleinere groepen over het WAT onder leiding van Marcel Jongmans en Marianne 

Hu en. Als we het waarom weten met de kennis van nu, wat zouden wij dan kunnen doen als Hof 
van Twente? Duurzame energie produceren, energie besparen, omgaan met afval, omgaan met 
biomassa als bermmaaisel en mest. Kunnen we iets met onze restproducten? Halen we het beste 
uit onze buurtschap? Leven er goede ideeën bij boeren en burgers? 

 

Daarna pauze 
 

 Het HOE met Marcel Jongmans. We bespreken de verschillende  
 “wat zouden we kunnen doen”en koppelen daar “hoe” aan.  
 Hoe werkt het duurzamer maken van je huis?  Hoe wek je  
 alleen of met elkaar energie op? En zijn daar subsidies  
 voor of vergunningen voor nodig?  
 Wat is een SDE+ subsidie en een postcoderoos?  
 En waarom toch al die coöpera es? Heb je zelf  
 nog goede ideeën? En wat doet en kan de gemeente?  
 Valkuilen en kansen passeren. 
 Gelegenheid tot het stellen van specifieke vragen aan  
 de kennispartners. 
 Slui ng van de bijeenkomst: 22.00 uur. 


