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                                                   Nieuwsbrief 9/oktober  2020. 

Beste  groene buurtgenoot, 

 

Het is alweer ongeveer een half jaar geleden 

dat wij onze laatste nieuwsbrief schreven. 

Door de beperkingen vanwege Covid-19 zijn 

wij niet erg actief geweest in het afgelopen 

halve jaar. Maar, een nieuwe ronde van 

plaatsing van zonnepanelen hebben we wel 

gerealiseerd. Ongeveer 10 huishoudens 

hebben hier aan deelgenomen. Toch weer wat duurzame energiebronnen erbij in de 

buurt! 

 

Energieloket Groningen 
Dat wij het rustig aan doen heeft ook veel te maken met het gegeven dat de gemeente 

Groningen een Energieloket is gestart. Hierin wordt samengewerkt met o.a. Grunneger 

Power, Buurkracht, de Groninger Energie Koepel, Natuur- en Milieufederatie Groningen 

en nog andere partijen. Wij juichen deze bundeling van krachten erg toe en horen 

positieve geluiden van mensen die ervaring hebben opgedaan met het Energieloket. 

 
Wat vind je op het loket? 

Je vindt op het Energieloket informatie over isolatie, duurzame verwarming, 

zonnepanelen, lokale initiatieven, subsidie, financiering, duurzame activiteiten in jouw 

gemeente, deskundige bedrijven en meer! Ook staan er op de website handige testjes 

waarmee je kunt berekenen hoeveel energie je kunt besparen. De adviezen van het 

energieloket zijn gratis en onafhankelijk. 

Het Energieloket organiseert ook campagnes om te helpen bij energiebesparing, zoals de 

Warmtetour, de Groninger Duurzame huizendag en Energie besparen met lokale 

initiatieven. Ook organiseert het loket inkoopacties voor isolatie en duurzame installaties. 

 

Contactinformatie 

Energieloket Groningen  

Gedempte Zuiderdiep 98  

9711 HL Groningen 

Op https://energieloket-groningen.nl/groningen/ is veel informatie te vinden over 

wat het Energieloket te bieden heeft.  

 

Groene burgemeester 
Naast een nieuw energieloket beschikt Groningen sinds kort ook over een groene 

burgemeester, Peter Bootsma is zijn naam. Hij wil o.a. ideeën verzamelen, ervaringen 

uitwisselen, krachten bundelen, etc. Heeft iemand interesse om hierin te participeren 

en/of onze buurt te vertegenwoordigen? Zou erg leuk zijn. Laat het weten en wij dragen 

je graag voor!  naar hortusenergiek@gmail.com 
De brief die wij van hem ontvingen vind je op de pagina hierna. 

 

HortusEnergiek gaat door 
Als buurtcollectief blijven wij actief. Wij willen bereikbaar blijven voor buurtbewoners 

voor wie de stap naar het Energieloket nog niet aan de orde is. We willen beschikbaar 

blijven voor het organiseren van informatie-bijeenkomsten of acties op het gebied van 

verduurzaming en energiebesparing en voor het uitvoeren van warmtescans in de winter. 

Het Energieloket Groningen maakt wel dat wij wat meer achterover kunnen leunen en 

dat de frequentie van onze nieuwsbrieven zal afnemen. Dat vinden we prima, het loket 

levert goed werk.  

 

Wie voor ons vragen, ideeën of suggesties heeft:  naar hortusenergiek@gmail.com 

Het team van HortusEnergiek, 

Sierk, Marianne, Kees, Stieneke en Mark. 
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Mail groene burgemeester, dd 16 oktober 2020: 

 

 

Beste mensen, goedemiddag, 

 

Aan het eind van de eerste werkweek van de Groene Burgemeester wil ik jullie kort 

informeren, en een oproep doen. Maar eerst: er zijn in de media en in de socials 

verrassend veel positieve reacties gekomen op de verkiezing van de Groene 

Burgemeester. De eer voor het creatieve idee, uniek in Nederland, is voor het 

samenwerkingsverband Klimaatadaptatie Groningen en voor bureau MSLW. Ook mijn 

mailbox zat vol en in het MFC in Vinkhuizen kreeg ik een aanmoedigend applaus. 

Hartverwarmend, dank! 

 

De Groene Burgemeester gaat zich inzetten voor de klimaatadaptatie in Groningen. Dus 

dat we klaar zijn voor extremer weer, hittegolven, droogte en wateroverlast, inclusief 

bijbehorende ongemakken zoals blauwalg en eikenprocessierupsen. Groningen doet al 

heel wat op dit gebied, meer dan we als burgers in beeld hebben. Maar de verbinding en 

de samenwerking tussen gemeente en burgers op dit onderwerp moet nog beter. 

 

In de komende periode gaan we ontdekken wat daarvoor nodig is. Maar één ding is nu al 

duidelijk: bij die verbinding en samenwerking zijn de dorps- en wijkraden en 

bewonersplatforms belangrijk. Ik wil jullie daarom uitnodigen voor overleg. 

 

Concreet is het verzoek om aan mij door te geven wie ik mag uitnodigen als 

vertegenwoordiger van jullie dorp, buurt of wijk. Wellicht iemand uit jullie eigen raad, 

bestuur of platform, of iemand namens jullie. Dus niet op persoonlijke titel, maar namens 

het democratisch orgaan van wijk, buurt of dorp. Reacties graag via de mail en graag 

aansluitend op jullie eerstvolgende overleg. 

 

Mijn plan is om met deze vertegenwoordigers in kleine groepen vanaf volgende week 

online kennis te maken. Die groepen worden willekeurig, op volgorde van aanmelding. Ik 

ben benieuwd hoe het onderwerp leeft in de wijk, wat mensen doen of willen doen, en 

tegen welke problemen ze daarbij aanlopen. Voor de mooie voorbeelden gaan we 

gemeentebreed aandacht vragen. Bij veel voorkomende problemen gaan we krachten 

bundelen voor oplossingen. 

 

Verder kunnen we ideeën uitwisselen over wat de Groene Burgemeester zou 

kunnen doen. Een paar eerste gedachten: 

- Een witboek van mooie voorbeelden van klimaatadaptatie van onderop; 

- Een zwartboek van problemen waar initiatiefnemers last van hebben; 

- Een GPCC als vraagbaak (Groningse variant van VN-klimaatpanel IPCC); 

- Per buurt, dorp of wijk een ‘Groene Wijkwethouder’; 

- Een actie voor regenwateropvang op scholen; 

- Een actie voor witte daken waar de hittestress het grootst is; 

- Acties voor pleinen die we groener of duurzamer willen zien; 

- Meer aandacht voor tuinen en voor het project Steenbreek; 

- Een actie voor zelfbouw van regenwateropvang; 

- etc. 

 

Klimaatadaptatie is urgent maar hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat om een verandering 

die iedereen ziet en voelt, en die ook voordelen heeft en kansen biedt. Iedereen kan er 

wat mee. Het vraagt om praktische aanpak en samenwerking, en dat geeft meer energie 

dan discussie over oorzaken of beleid. Ik hoop dat dit jullie aandacht en belangstelling 

heeft en dat we hierin samen kunnen optrekken. 

 

Hartelijke groet, 
Peter Bootsma 


