
Wie ben ik? Graag wil ik
mij even voorstellen.
Milou van Rijn. Ik werk 12 uur per week voor

de gemeente Aa en Hunze op het gebied van

duurzaamheid. Vooral op het gebied van

warmte en het stimuleren en ondersteunen

van bewonersinitiatieven. 12 uur is dan veel te

weinig. Zeker als je bedenkt dat ik geen

inwoner ben van de gemeente Aa en Hunze.

Maar daarover meer verderop in deze

nieuwsflits.

Heb je vragen over duurzaamheid, warmte of

over een initiatief? Dan kun je contact met mij

opnemen via mailadres

mvanrijn@aaenhunze.nl 
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Beste energieke inwoners van Aa en Hunze,
mensen van Dorpsbelangen, energie-
initiatieven. Vanaf nu stuur ik jullie, namens
de gemeente Aa en Hunze, regelmatig een
nieuwsflits over energie en duurzaamheid. In
deze nieuwsflitsen geef ik tips, deel ik
uitnodigingen en nodig ik je graag uit om mee
te doen! 

oktober 2022



Uitnodiging
Provincie Drenthe organiseert de Drentse Energie Driedaagse op
3, 4 en 5 november 2022. 
Drenten pakken aan, stropen de mouwen op en zetten overal
acties op om samen energie te besparen en op te wekken. Juist in
deze tijd is dat nog belangrijker geworden. De Drentse Energie
Driedaagse zit vol interessante activiteiten op het gebied van de
energietransitie. De driedaagse valt in de Nationale Klimaatweek.
Doe jij mee met de Drentse Klimaatdag, kom je langs tijdens
‘Gewoon Zo! Drenthe – Energie voor elke beurs’ of zien we je
tijdens het Energie-voor-Drenthe festival?

Klimaatdag
Een belangrijk onderdeel is De Drentse Klimaatdag op zaterdag 5
november 2022. Dé ideale dag om met elkaar aan de slag te gaan
met duurzaamheidsoplossingen in je eigen dorp. Op 5 november
gaan in heel de provincie Drenthe buren met elkaar in gesprek.
Roep je dorpsgenoten bij elkaar en ga binnen één ochtend,
middag of avond van dromen naar doen. Heb jij een droom, een
wens, een drive? Samen met de buren de hele straat winterklaar
maken door plakken van radiatorfolie en aanbrengen van
tochtprofielen. Een straat vol zonnepanelen. Huizen met een
warme jas zonder aardgas? Een warm buurthuis om de bewoners
door de winter te helpen? Of iets helemaal anders om jouw
buurt/dorp klaar te maken voor de toekomst? Vraag je je af: hoe
krijg ik mijn buurt/dorp daarin mee? Dan is de Drentse
Klimaatstraat een goed idee. 
 
Doen jullie mee?
Graag hoor ik of jullie ook meedoen op deze dag. Wel graag zelf
opgeven bij de provincie. Ik ontvang ook graag een mail op
mvanrijn@aaenhunze.nl. Ik nodig jullie dan uit voor een
bijeenkomst op donderdag 17 november. We delen dan de oogst.
Wat is de kleinst mogelijke stap om direct mee te beginnen en
hoe kunnen we elkaar helpen. 

https://energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/drentse-klimaatdag/meedoen/default.aspx
mailto:mvanrijn@aaenhunze.nl


De Drentse Klimaatstraat
De Drentse Klimaatstraat is een werkvorm die je van begin tot
eind helpt om samen met je buren dromen te delen, talenten te
verzamelen, doelen te stellen en een eerste actie uit te zetten. En
dat allemaal binnen 2,5 uur. Via instructies op je laptop geeft de
provincie ondersteuning tijdens het gesprek. Ook ontvang je een
gratis Drentse Klimaatstraat-Box. Daarin zit de handleiding, maar
ook alle materialen die je nodig hebt, zoals gespreksstarters, een
grote praatplaat en stiften. De Drentse Klimaatstraat-Box vraag je
hier gratis aan.

Tips
Energie-voor-Drenthe Festival | 3 november 2022 | Assen 

Gewoon zo! Drenthe – Energie voor elke beurs | 4 november
2022 | Assen

Drentse Klimaatdag | 5 november 2022 | Drenthe 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=TlGax939BEakE9gvGqdLE1gxSFMXarlOp-KZdps914BUNTc2RElYMkg5QzlQQkFYWkdWUExUTFg1Qi4u&web=1&wdLOR=c2488C49A-F2DD-4C47-80D4-C6BB27633A5D
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/energie-voor-drenthe-festival
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/gewoon-zo
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/drentse-klimaatdag
https://www.energievoordrenthe.nl/drentseenergiedriedaagse/drentse-klimaatdag


Wat kunnen we samen doen?

Ik zal (on)regelmatig een nieuwsflits sturen met wat er speelt
in gemeente Aa en Hunze op het thema warmte en tips en
goede voorbeelden van elders in Nederland.
Themabijeenkomsten organiseren in januari en maart
rondom kieren dichten en isoleren.
Jullie kunnen de gemeente (mij) voeden met verhalen uit
jullie dorp die ik dan weer deel in de nieuwsflits.
Mij op de hoogte brengen van jullie plannen en bedenken
hoe je elkaar kan helpen.
Vooral niet wachten, maar doen! Al doende leren en de
kennis delen.

De zomer is voorbij en we moeten ons klaar maken voor een
bijzondere winter. De energieprijzen zijn torenhoog, met of
zonder energieplafond. En ook de boodschappen worden
duurder. Daarnaast heeft de gemeente een warmtevisie
vastgesteld en is het nu tijd voor de uitwerking in buurten en
dorpen. Dit is geen kwestie van techniek en een kort project. Dit
is mensenwerk en een langdurig proces! Het bouwen aan
vertrouwen en een fijnmazig netwerk zijn belangrijke
randvoorwaarden. 

Dit kan ik echter niet alleen. Wij hebben elkaar nodig. Jullie
vertegenwoordigen de kracht en continuïteit in de dorpen. Ik kan
zorgen voor verbinding, kennisuitwisseling en waar mogelijk het
oplossen van knelpunten. 

Wat kunnen we doen?
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3.
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5.



Voorbeeld uit Zwolle
Naast mijn werk ben ik een actieve bewoner in Zwolle. De
energieprijzen zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Daarom heb
ik in mijn vrije tijd als bestuurder van een energiecoöperatie
samen met de gemeente Zwolle, welzijnsorganisaties,
woningcorporaties en initiatieven in buurten en wijken een
unieke samenwerking opgezet. Inwoners van Zwolle met een
laag inkomen en een hoge energierekening krijgen hulp bij het
energiezuiniger maken van hun huis. De hulp is mogelijk door
een eenmalige bijdrage van de rijksoverheid aan de gemeente.
Het gaat om kleine maatregelen, hiervoor komt iedereen in
aanmerking. En grote isolatiemaatregelen voor een beperkt
aantal mensen. Behalve door de financiële bijdrage is dit vooral
mogelijk doordat de gemeente weet dat niemand alle kennis en
kunde in huis heeft om zelf een totaaloplossing aan te bieden. 
Het voorbeeld uit Zwolle is gebaseerd op onderling vertrouwen
en een fijnmazig netwerk. Beiden groeien nog steeds.

5 principes voor het bouwen van een fijnmazig netwerk

Organiseer leuke bijeenkomsten met enige regelmaat
rondom een thema. Zo blijven mensen van je horen en is het
herkenbaar in plaats van een éénmalige activiteit.
Zorg voor opvolging als je een activiteit organiseert. Dan
komen mensen ook meteen in actie. Bijvoorbeeld een
warmtewandeling gevolgd door een actie om met de straat
kieren te dichten.
Werk met straatambassadeurs/contactpersonen. Dat maakt
het makkelijker om activiteiten te organiseren.
Zorg dat buurtbewoners je kunnen vinden. Geef energie een
apart plaatsje op de website.
Geef iedereen een taak. Niet alleen uitnodigen voor een
feestje maar ook samen de slingers ophangen.
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