
Aan: Pilotdorpen Zeeuws Energie Akkoord 
Dorpsraden 

 Energie (besparings)groepen in Zeeland 
 Leden ZVKK 
 
Vlissingen, 1 mei 2020 

Betreft: stand van zaken energietransitie Zeeland 

 

Beste mensen, 

Het zijn opmerkelijke tijden waarin we elkaar op het hart drukken om op elkaar te letten. 

Paradoxaal is uit elkaars buurt te blijven de eerste stap daarvoor. Bijeenkomsten worden 

gecanceld, wanneer we elkaar weer kunnen ontmoeten is nog zeer ongewis.  

In de energietransitie, waar een ieder van jullie bij betrokken is, moet nog veel worden 

uitgevonden en bedacht. Daar hebben we mensen en groepen mensen bij nodig. In Zeeland 

waren en zijn we bezig om dat enige structuur te geven. Deze brief heeft tot doel om zoveel 

mogelijk alle betrokkenen in kort bestek te informeren.  

- Het Platform Energiek Zeeland heeft een aanpak waar (vrijwillige) energie 

ambassadeurs een belangrijke rol spelen. Zij worden hiervoor opgeleid en gaan met 

een EnergieAdviesPlan met bewoners aan de keukentafel zitten om dat plan nog 

beter te maken. De werkzaamheden zijn nu helaas opgeschort, de betrokkenen 

hebben hierover bericht ontvangen.  

 

- De Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen is doende om het thema Energietransitie 

bij haar leden (dorps- en wijkraden)  op de agenda te krijgen. Tevens is men bezig om 

bij de gemeenten het Right to Challenge op de (raads)agenda te krijgen. 

 

- In Zeeland zijn een flink aantal groepen die zich voor een deel of geheel richten op 

het energiethema. Vorig jaar werden door ZMf en Zeeuwind 4 regiobijeenkomsten 

georganiseerd. Toen bleek dat er behoefte is om dat wat structureler aan te pakken.  

 

- Om dat goed voor te bereiden was er o.a. eind februari een ‘Ronde Tafelgesprek’ in 

’s-Heer Abtskerke georganiseerd. Ongeveer 20 mensen deelden daar hun behoefte 

om elkaar te informeren en te inspireren. Daarbij gaat het vaak over energie, maar er 

zijn meer (grote) thema’s die aandacht behoeven.  

 

- Na deze bijeenkomst is een klein groepje aan de slag gegaan om e.e.a. uit te werken. 

Dat betreft o.a.:  

- Wat willen we en waarom?  

Een tekst waarin we proberen te omschrijven wat de basis en het doel is van het 

initiatief (zodra we die tekst hebben sturen we die rond) 

- We maakten een plannetje om in april / mei weer vier regionale 



informatiebijeenkomsten te houden voor lokale/regionale groepen. (Corona gooit 

ook hier roet in het eten…). 

- We zijn op zoek gegaan naar een beetje geld om dit soort dingen te organiseren.  

- Zeeuwind heeft een databestand opgezet waarin we de adressen en activiteiten van 

groepen bij elkaar brengen. Dat kunnen we gebruiken, op voorwaarde dat we het 

samen wel actueel en up to date houden. Zo heeft iedereen er wat aan. De ZVKK 

levert ook adressen. Zeeuwind weet dat deze database nog niet compleet is. Aan 

jullie de vraag om de gegevens aan te vullen. Stuur je info aan: 

mbrandes@zeeuwind.nl  

Wij, de mensen van dat kleine groepje dat aan de slag is, gaan gestaag verder via telefoon en 

andere hulpmiddelen. We zien uit naar de tijd waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten om 

samen verder te werken aan een energieke en vitale samenleving. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de initiatiefnemers: Rinus Dijke en Marten Wiersma 

mailto:mbrandes@zeeuwind.nl

