Het is heerlijk weer. Te lekker voor de tijd van het jaar. Koren op de molen van wethouder
Meulenkamp (Duurzaamheid, buitenruimte en economie). Want is het wel normaal, zo warm
voor de tijd van het jaar?
Het is precies deze vraag waarmee de wethouder de avond over Duurzaamheid, georganiseerd door
Perspectief Elsenerbroek, opent en uitlegt waarom nadenken over duurzaamheid zo ongelooflijk
belangrijk is. Zijn boodschap ‘we moeten met elkaar zorgen dat deze prachtige omgeving zo mooi
blijft.’
Na de wethouder is het de programmamanager Duurzaamheid van de gemeente die de avond
overneemt. Marcel Jongmans doet de opening van de wethouder nog eens dunnetjes over en legt uit
waarom de gemeente zo betrokken is bij het onderwerp duurzaamheid. Dan volgt aan tafel een
discussie over wat je als buurtschap allemaal kunt doen aan slimme, goede dingen voor het milieu, je
woonomgeving of je buurtschap.
De tafels komen met verrassende uitkomsten:
- Waarom brandt er zoveel straatverlichting? (LED door 3 groepen genoemd)
- Thuis meer LED-verlichting
- Zorg voor aantrekkelijker, dus goedkoper OV
- Uitzoeken of er een interessant verdienmodel is voor agrariërs voor zon op daken, samen
goedkoop lenen
- Sensoren in huis en bedrijven die licht automatisch in- en uitschakelen.
- Aardwarmte benutten
- Bij nieuwbouw energieneutraal in de omgevingsvergunning opnemen
- Hout uit onderhoud versnipperen voor verwarmen of opwekken van energie
- Hometrainers inzetten om energie op te wekken
- Asbest van het dak - zonnepanelen er op
- Een boerderij kan energie opwekken
- Besparingsprogramma maken voor huizen en agrariërs
- Benutten van mestkelder, bv voor wateropvang
- 1 totaalcontainer is goedkoper dan aparte containers voor gescheiden afval, moet andersom
omdat mensen anders geen afval scheiden.
Na een kleine pauze en een korte inspiratie-presentatie praten de dertig buurtschappers met elkaar
over ‘hoe’ je de verschillende initiatieven vorm kan geven. Hoe pak je nu een gemeenschappelijke
inkoop van led-verlichting aan? Of hoe stel je een besparingsprogramma op?
Het is Truida Wissink die de avond afsluit op dezelfde mooie wijze als ze de avond opende en doet
meteen een oproep: ‘Wie wil deelnemen en zijn of haar naam verbinden aan een idee of initiatief.’
Het resulteert in een lijst met betrokken mensen die verder willen denken over de verschillende
initiatieven en een nog grotere lijst met mensen die op de hoogte willen blijven van duurzaamheid in
Hof van Twente.
Perspectief Elsenerbroek organiseerde de avond, omdat ze geluiden hoort van mensen die door alle
initiatieven op het gebied van duurzaamheid ‘de bomen door het bos niet meer zien’. Rond de dertig
mensen kwamen opdagen. De avond in een paar woorden opgesomd: energiek, luchtig, nuttig en ook
gewoon gezellig. Zeker een vervolg waard was de gehoorde mening van een groot aantal bezoekers.

Zelf op de hoogte blijven? Bezoek natuurlijk deze site, maar binnenkort kun je ook www.hofkracht.nl
bekijken voor meer informatie over duurzaamheid. Heb je een vraag, of gewoon een goed idee?

Marianne Hutten, duurzaamheidsaanjager is te bereiken op het mailadres: aanmarianne@gmail.com
Vragen aan de duurzaamheidsmanager? m.jongmans@hofvantwente.nl

