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Deze nieuwsbrief gaat over Morgen. Over de veranderingen,
de transities die ons leven en onze samenleving op heel veel
gebieden gaan veranderen. We gaan anders wonen: in
huizen die veel minder energie vragen om ze warm te
houden én we gaan dat zonder Gronings gas doen. Dat is
nogal wat. Maar daar blijft het niet bij. Intussen weten we dat
regenbuien niet alleen onvoorspelbaar, maar ook aanzienlijk zwaarder
kunnen zijn. De Limburgers kunnen er over meepraten. Kunnen we al
dat water verwerken in onze straten? Zijn we wat dat betreft klimaatbestendig? En dan zwijgen
we nog maar over de hoge zomerse temperaturen.
Wij, mensen van Dorpen voor Morgen, bieden een platform voor mensen en organisaties in dorpen
en wijken om daar over na te denken en er al dan niet gezamenlijk aan te werken om goed uit deze
transities tevoorschijn te komen. Daarom in deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

-

Mobiliteit.
Een (digitale) bijeenkomst op 17 februari, 19.30 uur over mobiliteit, het nieuwe plan voor
het Openbaar vervoer in Zeeland en de kansen die dat biedt voor dorpen en wijken.
Verduurzaming van onze huizen.
Nieuwe kansen in het regeerakkoord en plannen van Energiek Zeeland
Groen in de buurt.
Dorpsbosjes, randerijen en andere vormen van meer groen en natuur.
De snelle opmars van Voedselbossen in Zeeland.

Wij vinden het fijn als u meedoet met de activiteiten. Nog mooier vinden we het als u meedenkt en
meewerkt aan ons programma. Met een mailtje naar info@zvkk.nl legt u contact.

Bijeenkomst over mobiliteit op 17 februari.
Op deze digitale avondbijeenkomst die om 19.30 uur begint komen de actuele ontwikkelingen in het
vervoer aan de orde. Eén daarvan is de visie van de provincie op het Openbaar Vervoer in Zeeland.
Daar weet Steven Meerburg van de Provincie Zeeland alles van. En Gerben Rodts van de stichting
Duurzame Aanvullende Mobiliteit neemt ons mee op het pad van slimme oplossingen om mensen
mobiel te houden!
Steven Meerburg: Alle Zeeuwse gemeenten,
Provincie Zeeland en diverse netwerkpartners hebben
samen een strategie uitgewerkt over
personenmobiliteit. Aanleiding zijn het aflopen van de
bus concessie in december 2024, maar ook de vele
technologische ontwikkelingen op het gebied van
data, duurzaamheid en technologie. Het betreft een
strategie op hoofdlijnen, die de komende jaren
uitwerking vraagt op diverse thema’s, zoals duurzame
mobiliteit, de bus concessie, deelmobiliteit,
knooppuntontwikkeling en de data.

Gerben Rodts is ondernemer en heeft door zijn
ervaring in bedrijfsleven, onderwijs, zorg en het
Sociaal Domein een realistische en
mensgerichte visie op maatschappelijke
vraagstukken. No-nonsense, handen uit de
mouwen en aan de slag!
DAM is een mensontwikkelbedrijf dat
personenvervoer gebruikt als middel. Op
Walcheren wordt o.a. vervoer verzorgd voor
Orionis Walcheren, Cedrah, SVRZ, ’s Heerenloo
en Sterk Techniek Onderwijs Zeeland. Met
behulp van dit personenvervoer worden
mensen uit de bijstand succesvol werkfit
gemaakt richting een betaalde baan.

Gerben Rodts neemt ons mee in het
koppelen van vervoersvragen, waarde
toevoegen aan alle partijen, succesfactoren
om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
richting werk te helpen en de actuele
uitbreiding met stadslogistiek op Walcheren.
We verwachten een mooie bijeenkomst met
inspiratie, uitwisseling en kennis. En
natuurlijk met ‘haakjes’ voor nieuwe en nog
betere projecten in jouw dorp of wijk. Van
harte welkom! Meld je vóór 10 februari via
info@zvkk.nl en ontvang de TEAMS link
voor deze bijeenkomst.

Groene initiatieven en klimaat.
Steeds meer mensen en groepen mensen werken mee met de natuur om onze leef- en
woonomgeving klimaatbestendig te maken. In meerdere dorpen zijn dorpsbosjes in ontwikkeling, op
andere plekken is (een deel van) het openbaar groen in beheer bij (bijvoorbeeld) de dorpsraad. Er is
een concept in ontwikkeling dat zich tooit met ‘de Randerij’. U leest daarin de samentrekking van
‘dorpsranden’ en ‘boerderij’.
In deze initiatieven komen een leefbare omgeving, klimaatbestendigheid, gezondheid, ontmoeting
en zelfwerkzaamheid samen. Wij willen graag een volgende
bijeenkomst over dit thema organiseren. Wij vragen aan u:
-

-

Wilt u uw initiatief op deze bijeenkomst
presenteren? Denk daarbij aan ongeveer 10
minuten, graag met een ‘praatje en een plaatje’.
Wilt u ons goede initiatieven doorgeven?
Bent u iemand of kent u mensen die anderen
kunnen inspireren? Meld het ons!

Wij werden geïnspireerd door de initiatieven rond
Voedselbossen. Op de website www.voedselboszeeland.nl
is veel informatie te vinden, waaronder een opname van een interessant Webinar over al die
voedselbossen in Zeeland.

Verduurzaming van onze huizen begint met besparen!
We weten het al een tijdje, we moeten onze huizen op een andere manier verwarmen. Hoe dat gaat
gebeuren weten we nog niet precies. Gemeenten maakten warmtevisies en zijn nu bezig met het
maken van wijkuitvoeringsplannen. Veel mensen willen nu al aan de slag. Dat is te begrijpen omdat:
-

De energieprijzen door het plafond schoten, ze springen nog steeds heen en weer waarbij de
trend omhoog een quasi zekerheid is.
Het nieuwe regeerakkoord meer subsidiemogelijkheden biedt bij een combi van maatregelen.

-

Platform Energiek Zeeland op zoek is naar dorpen of wijken waar een collectief van
woningeigenaren aan de slag wil met isoleren. Samen sta je sterker, ook als het om
onderhandelen met een aannemer gaat.
Is er in uw wijk of dorp een kans of een plan om samen aan
de slag te gaan? Wilt u weten welke mogelijkheden daarvoor
zijn? Bel dan met Marjan Brandes (06 12307123) van
Platform Energiek.
Intussen werken gemeenten aan de plannen om onze huizen
van het gas te halen. Zij snappen dat wij,
bewoners/eigenaren, een beetje verliefd op het thema
‘warmtetransitie’ moeten worden. En zij snappen ook dat het
moeilijk is. En dat het zonder medewerking van de inwoners
niet gaat lukken. Het kan goed zijn dat uw initiatief op een
warme ontvangst in het gemeentehuis kan rekenen!

Zeeuwind Innovatie Challenge.
Een uitdaging aan iedereen die ‘de betere
energie-oplossing’ heeft. Doe mee, inspireer
anderen, haal inspiratie op voor je eigen
project.
Kijk op:
https://www.dockwize.nl/zeeuwindinnovatie-challenge-2022

Tenslotte.
Het is onbegonnen werk: een korte nieuwsbrief over grote en samenhangende transities te maken.
Daarom een verzoek: Mis je iets, meld het ons. Dan komt dat de volgende keer aan de orde.
En dan nog dit: Miste u de professionele opmaak? Dat kan kloppen. Onze professionele vrijwilliger
heeft vakantie. Volgende keer beter!

