• Start in 2012 ( 2 ->7 leden)
• Elk jaar een acties
• Samen met

• Laatste actie

en

250 panelen

Programma
1. Welkom, doel en noodzaak

Ad de Regt (HD)

2. Wat doet de gemeente?

Anne-Jo Visser (Gem)

3. Alternatieven op wijkniveau? Arjen de Jong (HD)
4. Wat kan ik zelf doen?

Hilbrand Does (Energie adv.)

5. Opiniepeiling (mbv Kahoot)

Rianne Bakker (Energie-U)

6. Groepsgesprekken

7. Hoe gaan we verder ?

Waar gaat het om?
verhoging CO2 –> opwarming van de aarde

Smelten ijskappen

Overstromingen

2014

Concentratie CO2 in de atmosfeer

Droogte

Opwarming oceanen

Beleid overheid
• Klimaatakkoord Parijs in 2050: opwarming aarde max 2 ℃ = CO2 uitstoot -> 0
• Regeerakkoord -> Klimaatakkoord (2019)

1.

In 2030: CO2 -> ca 50%

2.

Vanaf 2021: 50.000 huizen pj verduurzamen (Vanaf 2030: 200.000)

3.

Gemeenten in 2021: Transitievisie

4.

Gaskraan Groningen gaat dicht

5.

Per 1 juli ‘18 geen gasaansluitplicht nieuwbouw

6.

Gasprijs omhoog ( -> 1,- pm3 ?)

Opiniepeiling

www.kahoot.nl

Stellingen:
1. Als het om duurzaamheid gaat vind ik mezelf een ....
A. Voorloper, B. Middenmoter, C. Volger
2. Met de kennis van nu heb ik voor Hoograven een voorkeur voor alternatief .....
A. All-electric B. Warmtenet C. Waterstof in het buizennet
3. Als voorbereiding op de transitie ben ik van plan om zelf de volgende stap te zetten ...
A. Isolatie B. Zonnepanelen (zelf of als Buurtstroom) C. Warmtepomp D. Niets doen

4. Bij het vormgeven van de energietransitie ….
A. willen we vanaf nu samen optrekken met de gemeente en andere relevante partijen;
B. gaan we onafhankelijk een eigen wijkvisie maken;
C. laten we het aan de gemeente en andere partijen over en zien we t.z.t. wat er uit komt.

Code:

Groepsgesprekken
Thema’s

Gespreksleiders

Als het gaat om de transformatie:

1. Angelique Jacobs (HD)

1. Wat moet er in onze wijk
gebeuren?
2. Hoe gaan we het organiseren?
3. Wat hebben we daarvoor nodig?

2. Arjen de Jong (HD)
3. Rianne Bakker (Energie-U)
4. Anne-Marie Zwanink (Gem)

5. Sander Willems (Energie-U)
6. Tom Koppen (Gem)
7. Anne- Jo Visser (Gem)

Hoe gaan we verder ?
Alleen informatie?
Noteer je naam op de lijst:
- Informeren Meedenken over een wijkaanpak voor Hoograven?
Laat je naam en mailadres achter op de lijst:
- Ik wil meedenken -

