AANMELDEN KAN TOT 30 NOVEMBER!

GEEF JE
ENERGIE-INITIATIEF
EEN BOOST
IN DRIE BIJEENKOMSTEN VERSTERK JE DE
ROL DIE JE WILT EN KUNT SPELEN IN DE
ENERGIETRANSITIE
Wat kan je verwachten?
Tijdens de sessies krijg je begeleiding in het
vinden van lokale kansen en strategische
aanpakken binnen jouw gemeente. Vanuit tools
en praktijkvoorbeelden werken we met
ervaringsdeskundigen en workshopleiders aan de
routes die je kunt bewandelen.

BIJ WIE PAST DIT PROGRAMMA?
Bij bewonersinitiatieven die een rol willen
spelen in de energietransitie op buurtniveau. De tem ‘bewonersinitiatief’ mag je
breed opvatten; het mag ook gaan om
lokale samenwerkingsverbanden van
bewoners en andere organisaties,
initiatiefgroepen, energiecoöperaties of
buurthuizen.

Bijeenkomst 1 | 7 januari 15:00 – 20:00

Waar zit de energie in de wijk?
We nodigen leden van een bewonersinitiatief uit, die
zullen toelichten hoe ze de kansen van de
energietransitie in hun wijk in kaart hebben gebracht.
Vervolgens gaan de initiatieven zelf de energie-kansen in
hun wijk in kaart brengen.
Bijeenkomst 2 | 21 januari 15:00 – 20:00

Welke rol ga je spelen?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de slag met de
kansen die tijdens de eerste bijeenkomst in kaart zijn
gebracht. Hoe sluiten ze aan bij het krachtenveld in de
wijk? Wat zijn de capaciteiten en mogelijkheden van
jouw initiatief?
Bijeenkomst 3 | 4 februari 15:00 – 20:00

Hoe ga je de samenwerking aan?
In de afsluitende bijeenkomst gaan we op basis van
alles wat is verzameld een strategie ontwikkelen. We
reflecteren op het huidige contact met de gemeente.
Welke ingrediënten zijn nodig voor het formaliseren
van een samenwerking?
* We hopen dat de bijeenkomsten fysiek kunnen plaatsvinden. Daarbij zorgen we voor
een volledig corona-bestendige inrichting van de locatie. Als blijkt dat fysiek
afspreken niet mogelijk is, hebben we een digitale variant achter de hand.

Aanmelden, en meer info
Ga naar www.lsabewoners.nl/energie/geef-je-energieinitiatief-een-boost/

