
De werkgroep heeft de volgende uitgangspunten:
• Zoveel mogelijk lokale energie, zelf opgewekt.
• Op den duur zelfvoorzienend, het liefst in eigen beheer.
• Energie moet betaalbaar blijven voor iedereen.

Op de thema-avond werd besproken wat er nu al mogelijk 
is, en wat je als bewoner nu al kunt doen. Hierbij kwam 
ook het gratis inloopspreekuur waar je terecht kunt voor 
advies over hoe je kunt verduurzamen aan de orde. 

Positieve reacties
Aan het eind van de zeer geslaagde avond hebben we nog 
wat reacties gepeild en gevraagd wat de aanwezigen van 
dit initiatief vonden. Een greep uit de opmerkingen:
‘Wat fijn om te zien dat dit ook zo breed wordt uitgedragen 
door meerdere instanties en heeft bijgedragen aan een 
brede, diverse en grote opkomst uit de buurt!’, ‘Leuk ook 
om verschillende partijen te hebben gehoord’ en ‘Ik ben 
benieuwd naar verhalen van andere mensen, wat zij con-
creet gedaan hebben in hun huis. Dat stimuleert concrete 
actie’. Het idee om excursies te organiseren bij huizen 
waar al veel of iets speciaals is gedaan, kreeg dan ook veel 
bijval. Zo kunnen we elkaar praktisch informeren over 
grote en kleine zaken.
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Welkom bij de eerste nieuwsbrief van Oosterpoort Duurzaam! Met in deze editie een verslag van de eerste thema-
avond over de mogelijkheden die er zijn om de woningen in de Oosterpoort verder te verduurzamen, informatie over 
de verschillende teams die met verschillende onderwerpen aan de slag gaan en meer.  We wensen je veel leesplezier!
 

Wordt de duurzamer wordende 
Oosterpoort straks zelfvoorzienend?
Verslag thema-avond 13 januari 2020

Op 13 januari vond de eerste thema-avond van de werk-
groep Oosterpoort Duurzaam plaats in het Poortershoes. 
En wat een opkomst!

Bijna 90 geïnteresseerde bewoners uit de Oosterpoort én 
omliggende wijken waren aanwezig op deze informatie-
avond die mede georganiseerd werd door studenten van 
de Hanzehogeschool.
Onder de bezielende leiding van gespreksleider Carla 
Veldhuis, gingen Anne Venema namens de gemeente, 
Anne Huizinga van Grunneger Power, Berend Vis en Be 
van der Heide namens de werkgroep Oosterpoort Duur-
zaam in gesprek over de mogelijkheden die er zijn om de 
woningen in de Oosterpoort verder te verduurzamen.

Een plan vanuit de wijk zelf !
Ook op deze avond werd duidelijk dat het draagvlak om 
met duurzaamheid en de energietransitie aan de slag te 
gaan groot is. Immers, we moeten niet alleen van het gas 
af, de gevolgen van de klimaatverandering staan ook elke 
dag in de krant. Hierbij is het van belang dat we zelf het 
heft in handen nemen en met initiatieven komen die breed 
gedragen worden. Oosterpoort Duurzaam kiest daarom 
ook voor een plan vanuit de wijk zelf!
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Nieuwsbrief

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Wil jij energie besparen of verduurzamen? Kom naar het inloop-
spreekuur (tussen 19.00 en 21.00 uur) in het Poortershoes op:

10 februari 2020

24 februari 2020

9 maart 2020



https://www.facebook.com/Oosterpoort-Duur-
zaam-111729076998331

door de wijk’ of ‘Gluren bij de buren’. We willen informa-
tie-avonden over diverse groene thema’s organiseren voor 
meer bewustwording én vooral om kennis te delen. Op 
deze manier kunnen wij onze wijk groener en leefbaarder 
te maken, op een wijze waar wij zelf invloed op hebben!
Namens Team Groen in de wijk, Anke van der Heide-Lukens

Start Team Communicatie 
Het Team Communicatie is in de laatste week van januari 
vrolijk van start gegaan, we hebben er zin in! Wij zijn drie 
vrouwen met elk onze eigen expertise die we willen inzet-
ten om iedere wijkbewoner zo goed mogelijk te informeren 
en enthousiasmeren. We houden jullie graag van alle ont-
wikkelingen op de hoogte, via website, Facebook, nieuws-
brief en natuurlijk de wijkkrant de Oosterpoorter.
Anke van den Brink, Yolanda van Calker en Kirsten Plomp

Rapport onderzoek ‘De Oosterpoort 
CO2 Neutraal’ 
De RUG heeft voor de Oosterpoort drie verschillende 
scenario’s uitgewerkt wat betreft vergroening van het ener-
gieverbruik. Het rapport wil zo meer duidelijkheid bieden 
over de mogelijkheden en ook de voor- en nadelen op een 
rijtje zetten.
Voor ieder die meer wil weten over de achtergronden van 
de huidige plannen van Oosterpoort Duurzaam en wat 
dieper wil inzoomen op bepaalde zaken is dit rapport op 
te vragen via oosterpoortduurzaam@gmail.com

Ook meedenken? Wat gaan we zeker doen?
Wil je ook meedenken? Meld je dan aan voor één van de 
teams die met een specifiek onderwerp aan de slag gaan. 
In deze teams gaan we werken aan het uitwerken van de 
ingebrachte ideeën: denk daarbij bijvoorbeeld aan thema-
avonden over een bepaald onderwerp.

Start Team Groen in de wijk
Tijdens de succesvolle avond van Oosterpoort Duurzaam 
heeft zich een grote groep enthousiaste vrijwilligers opge-
geven voor het Team Groen in de wijk. Inmiddels hebben 
we overleg gehad met zeven teamleden en hebben we 
diverse ideeën voor meer groen in de wijk. We gaan ons 
bezig houden met groen en voedsel in onze wijk. De focus 
ligt op meer duurzaamheid in de wijk, maar dat is natuur-
lijk veel breder dan dat. Meer groen in de wijk levert een 
positieve bijdrage en bewustwording over onze leefom-
geving in de breedste zin van het woord. Ook het sociale 
aspect verbindt ons als burgers met elkaar. Enkele ideeën 
zijn o.a. meer beplanting in de wijk in plaats van steen, 
permacultuur, verticaal tuinieren, groene daken, groen tui-
nieren, composteren, beplanting boomspiegels, adopteren 
bloembakken of geveltuintjes, wandeltochten ‘Op safari 

 Deze nieuwsbrief is een uitgave van Oosterpoort Duurzaam, aan- of afmelden kan via oosterpoortduurzaam@gmail.com

Op de hoogte blijven? 
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws en ben 
je benieuwd naar de voortgang van bijvoorbeeld Team 
Groen in de wijk of Team ‘Stip op de horizon’? Meld je dan 
aan voor de Facebookgroep van Oosterpoort Duurzaam. 
Aan de website oosterpoortduurzaam.nl wordt nog hard 
gewerkt. Binnenkort vind je daar ook meer informatie. 
Heb je vragen of opmerkingen? Mail ons via 
oosterpoortduurzaam@gmail.com

Geveltuintje in de Albertstraat

DOE JE MEE?
Als je belangstelling hebt om mee te werken in één 
of meerdere van de volgende teams, laat dat dan 
weten per mail: oosterpoortduurzaam@gmail.com.

Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je wilt besteden aan 
een team.

Team Technisch advies 
 •  ondersteuning van het spreekuur

Team Wijkorganisatie
 •  route huizenonderzoek, met Grunneger Power,  
    gemeente, Nijestee 

 

en Patrimonium

Team Financiën
 •  subsidies en huisgebonden financiering 

Team ‘Stip op de horizon’
 •  zelfvoorzienend en energie opslag in de buurt

Team Externe contacten
 •  Hanzehogeschool, RUG en andere wijken

Team Communicatie
 •  nieuwsbrief, website, PR

Team Groen in de wijk
 •  groene daken, tuintje, voeding

Team Mobiliteit
 •  autodelen, laadpalen
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