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Dorpen voor Morgen
Samen WERKEN aan een vitaal Zeeland

Duurzaam wonen
duurzame wijken
aardgasvrij

het Groninger gas en wat komt daarvoor in de
plaats). Ook interessant, hoe worden inwoners/
burgers daarbij betrokken. Daarnaast komen dorpen
zelf aan het woord. We hopen minstens 2 dorps- of
wijkinitiatieven het woord te kunnen geven.

Zeker als het een aantal dagen vriest ervaart
iedereen weer hoe belangrijk een comfortabele
en warme woning is. En hoe fijn het is als je de
kosten voor de verwarming ook nog beheersbaar houdt.
Ook zonder klimaatakkoord en het einde van het
Groninger gas is ‘goed wonen’ een belangrijk
thema. En dat gaat over meer dan het individuele
belang. De beschikbaarheid van woningen, de
betaalbaarheid van woningen én energie en de
kwaliteit is een collectief belang.
Niet voor niets scoorde ‘duurzaam wonen’ hoog in
de enquête die wij. de mensen van ‘Dorpen voor
Morgen’ hielden onder de deelnemers en betrokkenen bij ons platform.

Daarom gaan we onze volgende (digitale)
bijeenkomst op donderdag 15 april, om
10.00 uur en 19.30 uur wijden aan het thema
‘Duurzaam Wonen’.
In onze bijeenkomsten stellen we de activiteiten en
projecten van de mensen in onze dorpen en
wijken centraal: leren van elkaar, ervaringen vergelijken en inspiratie opdoen.
Voor de genoemde bijeenkomsten op 15 april gaan
we dat ook doen. Wij denken er aan om aandacht
te besteden aan de ontwikkeling van de warmtevisies door de gemeenten. (wie gaat wanneer van

Wij hopen dat u als lezer van deze nieuwsbrief meehelpt om een nog betere agenda samen te
stellen. Dat kan door ons initiatieven, projecten,
voorstellen en ervaringen te melden. Bij voorkeur
ook met vermelding van de naam en contactgegevens van degene die daar iets over kan vertellen.
Aanmelden kan bij: info@zvkk.nl
Overbodig te zeggen dat we hopen dat u deelneemt aan de digitale meeting(s). Hoe graag we
elkaar ook ‘live’ zouden ontmoeten, we doen het
nog met TEAMS. Met als voordeel dat we reistijd
uitsparen en we of we nu in het centrum van de
provincie of in mooie groene of gouden uithoek
verblijven: deelname kost iedereen even veel (of
weinig) moeite.
Voor wie nu al aan de slag wil om haar of zijn wijk of
dorp te activeren kan terecht bij het project
energieke gemeente:
https://www.zeeuwsenergieakkoord.nl/projecten
Wij zien uw reacties graag tegemoet. Onze deadline
ligt op 10 maart, daarna gaan we puzzelen met
programma, teksten en plaatjes.
Dank voor het meedenken,
Projectgroep Dorpen voor Morgen.

