
Gerwen in stroomversnelling



Programma

• 19.30 - Voorstellen

• 19.35 - Doel van vanavond – waarom doen we dit?

- Duurzaam gedrag

• 20.00 - Wat kun je nu al doen – wie doet wat?

- Jullie behoefte

- Hoe kunnen we ondersteunen?

- Wat levert het op

• 20.30 - Pauze

• 20.45 - Inzicht in verbruik

• 21.15 - Samenwerken: jullie ideeën

• 21.25 - Vervolg



Waarom aan de slag?

• Bijdragen aan een 

gezonde en fijne 

leefomgeving

• De energierekening 

stijgt

• Een opgave vanuit 

het rijk



Hoe gaan we dit doen?

Verduurzamen van de 

woning:
• Energie besparen

• Energie duurzaam 

opwekken

• Koppelkansen (zoals: 

afkoppelen regenwater, 

groene daken etc.)



Samen plannen maken

• Inwoners van Gerwen maken het 

plan en bepalen eigen tempo.

• Gemeente ondersteunt:
• Ophalen behoeftes inwoners (en 

faciliteren)

• Middelen beschikbaar voor proces

• Deelt kennis en informatie



Duurzaam gedrag

• Het belang van duurzaam gedrag
– Alles draait om gedrag

– De energietransitie is een puzzel

– Jullie behoefte is leidend

– Jullie maken de keuzen

– Kleine stappen

– Goede voorbeelden delen

– Samenwerken in de buurt

– Het is maatwerk

– Samen kijken wat werkt en wat niet

– Wat hebben jullie nodig om stappen te zetten



Wat kun je nu al doen?

• Gesprek met Jos Habraken

– Rol gemeente

– Wat gebeurt er nu al?

– Hoe kan gemeente helpen?

• Gesprek met Hans Hendriks

– Rol Energiehuis Slim Wonen

– Wat is de weg die je kunt bewandelen?

• Wat heb je al gedaan/wat doe je al?

• Wat is jullie behoefte?

• Invullen kaartjes



Wat kun je nu al doen?

https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/bespaartest/

https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/bespaartest/


Wat kun je nu al doen?

https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/quickscan/

https://energiehuisslimwonen.nl/actiepagina/quickscan/


Inzicht in het gebruik

• Jullie energiegebruik

• Wat betekent dat?



Samenwerken: jullie ideeën

• Hoe kun je samenwerken?

– Wat heb je nodig?

• Hoe kunnen we meer mensen in Gerwen enthousiast 

maken om mee te doen?



Vervolg

• Samen aan de slag op 15 september – 19.30

– Breng je buren mee

• Wat kun je tot die volgende bijeenkomst doen?

• Er komt een aparte pagina op de website met informatie 

en verslagen etc.

• stroomversnelling@nuenen.nl


