Programma - Inspiratie avond duurzame energie
19:15

Inloop

19:30

Welkom & opening

19:35

Jan van Groos – Wethouder Duurzaamheid en energiebesparing bij gemeente Waalwijk
De verduurzaming van onze energievoorziening is een grote uitdaging. Jan van Groos vertelt waarom hij dit belangrijk vindt en welke rol Langstraat
Energie daarin kan spelen.

19:45

Koos Kerstholt – Coördinator 0-energieomgeving bij Stichting Kien
Hoe kan je zelf duurzamer met energie omgaan? Koos Kerstholt kent de mogelijkheden en vertelt hierover. Bij stichting Kien beschikken ze over kennis en
ervaring op het vlak van duurzame innovatieve oplossingen.

20:05

Jos Derks – Buurtbegeleider bij Buurkracht
Buurkracht brengt mensen en wensen in een buurt bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing. Want samen is dat een stuk
makkelijker. En leuker. Jos Derks vertelt hoe het werkt en wat dit voor jou betekent.

20:15

Arno Uijlenhoet – Statenlid bij provincie Noord-Brabant en initiatiefnemer Energie Coöperatie 073
Hoe pakt men dit onderwerp eigenlijk aan buiten Waalwijk? Wat kunnen we hier van leren? Arno Uijlenhoet reflecteert aan de hand van zijn ervaringen
als initiatiefnemer van Energie Coöperatie 073. Ook is hij goed op de hoogte van wat er verder in Brabant gebeurt.

20:35

Korte pauze

20:45

Jeroen Maijer en Bjorn Kroon – initiatiefnemers van Zanddonk United
Een groep bewoners uit de wijk Zanddonk won enkele jaren geleden de HIER klimaatstraatfeest wedstrijd. De samenwerking beviel zo goed dat het
resulteerde in de oprichting van Zanddonk United. Deze stichting zet zich zin voor allerlei initiatieven in de wijk. Jeroen en Bjorn vertellen hier graag over.

20:55

Albert Pols – Voorzitter bij Langstraat Energie
De energie coöperatie Langstraat Energie is onlangs officieel opgericht. Wat zijn de plannen? Hoe zorgt Langstraat Energie voor een duurzamer Waalwijk
en wat betekent dat voor jou? Deze vragen beantwoordt Albert Pols met veel plezier.

21:15

Panel & debat onder leiding van de dagvoorzitter
Wat kan je zelf en samen doen om de wereld een beetje duurzamer te maken? Hoe kan een energie coöperatie daarbij helpen? Wat brengt de toekomst
ons? Deze vragen staan centraal tijdens het afsluitende gedeelte. Natuurlijk is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen.

www.langstraatenergie.nl
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