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Burgerinitiatief energietransitie 
Aalten

Aanleiding

• Een discussie:
• Alles buitelt door en over elkaar heen;
• Onduidelijke argumenten;
• Verouderde gegevens;
• Verpolitiekt;
• Wel resultaat: energietafel en energiemix. 
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Waarover gaat het?
• IJskappen smelten.
• Temperatuurstijging.
• CO2.
• Aardgasvoorziening stokt/stopt.
• Fossiele brandstoffen in het algemeen eindig.
• Akkoord van Parijs.
• Nationaal energieakkoord.
Alles met elkaar complex, en maar moeilijk te bevatten voor de meesten onder ons. 

Zeker is:
• De ontwikkelingen gaan razendsnel.
• Die dwingen ons in actie te komen als mensheid.
• Ieder is verantwoordelijk voor eigen handelen of nalatigheid: burgers, organisaties/bedrijven 

en overheden.
• In het hier en nu (lokaal, menselijke maat) kunnen we iets doen; Voor onszelf, onze kinderen.

Wat willen wij doen als burgerinitiatief?

• Initiëren.
• Aanjagen.
• Stimuleren.
• Verbinden.
• Samenwerken.

• Vanuit en voor Aalten.
• Verbonden met de omgeving (Achterhoek). 
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Waarom willen wij dat doen?

• “Men” (ook wij) doen te weinig, 
• Door onbekendheid
• Onwetendheid
• Desinteresse
• Onwil
• …

• Het probleem als geheel is van wereldformaat; gaat de menselijke 
maat te boven.

• Maar burgers, consumenten, bedrijven, organisaties en overheden 
kunnen wel iets doen.

• Verantwoorde burgers, organisaties en overheden moeten wat doen. 

Hoe willen wij dat doen?

Op een manier die behapbaar is voor individuen met hun eigen bezigheden. 

• Informatieverschaffing stimuleren:
• Dat doen we zelf;
• We stimuleren de gemeente dat te doen naar haar burgers;
• We verbinden ons met kennisgroepen;
• We gaan wellicht een expertgroep oprichten voor de Achterhoek.

Resultaat:
• Mensen kunnen beter rekening houden met energie effecten en –mogelijkheden;
• Organisaties idem;
• De gemeente gaat meer doen aan (evt. ongevraagde) informatieverschaffing;

• Mensen en organisaties en de overheid motiveren om daadwerkelijk iets te 
doen. 
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Hoe willen wij dat praktisch doen?

• Partijprogramma's evalueren en daarover informeren;
• Gemeentelijke processen en procedures beoordelen en 

verbetervoorstellen doen;
• Bevorderen bekendheid energieloket en energiecoaches;
• Bevorderen verduurzaming van woningen;
• Feitelijke kennis en informatieoverdracht aan energiegebruikers;
• Idem aan bijv. installateurs;
• Postcoderoos projecten stimuleren;
• etc. ..
Dit in contact met burgerinitiatieven (of ze nu zo heten of niet) in de 
Achterhoek. 

Ons verzoek aan u

• Sluit u bij ons aan en doet mee.
• Geef ons dan uw naw gegevens en emailadres.
• Nu eerste de postcoderoos en de partijprogramma’s, etc. etc. 
• Dat wil zeggen op de wijze die u wilt:

• Kwartaal informatiebijeenkomsten;
• Wij mogen u op momenten om hulp vragen;
• Speciale activiteiten;
• U denkt mee over het realiseren van doelstellingen;
• We bereiden samen activiteiten voor;
• ..


