NAAR EEN C02 VRIJE WIJK

Energietransitie lijkt een groot en ongrijpbaar fenomeen dat op ons afkomt en waar nog weinig mensen
echt concreet iets mee kunnen. Maar er liggen ook kansen voor een betere wijk: meer opleiding, werk,
gezondheid, sociale cohesie en gelijkheid. Wat we in ieder geval weten is we naar minder CO2 en fossiele
energiebronnen moeten; dat betekent van het gas af en koken op bijvoorbeeld inductie. Maar hoe gaan
we dat betalen? En kun je dan nog steeds wel die lekkere bara’s maken?

WAAR ZIT DE ENERGIE VAN DELFSHAVEN?

Delfshaven Energiecoöperatie is een energiecoöperatie voor en door bewoners van Delfshaven die
in Bospolder Tussendijken die de maatschappelijke meerwaarde van de energietransitie wil vertalen
in concrete projecten. Bijvoorbeeld bij scholen in de wijk waar zonnepanelen, opslag, een elektrische
buurtbus, een oplaadstation voor scootmobielen en buurthuiskamers bij elkaar komen.

ONZE POSITIE IN DE ENERGIETRANSITIE

Het doel is dat bewoners van de wijk uiteindelijk zelf waar mogelijk eigenaar kunnen worden
van en beslissen over hun eigen energie. Kunnen we samen werken aan voordelen als een lagere
energierekening, minder afhankelijkheid van kolencentrales en werk in de wijk? En heb je ook als je
geen spaargeld hebt toegang tot duurzame energie? Die energiecoöperatie is zo sterk als de mensen die
meedoen. Dus doe mee als je ook onderdeel wilt zijn van de duurzame beweging in Delfshaven!
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“Zelfs als er geen
probleem was
met het klimaat,
is de oplossing
een goed idee”

MENUKAART

VOORGERECHT
VOORLICHTING EN BEWUSTWORDING

DUURZAME MOBILITEIT

Informatie voor verschillende groepen en mensen die
hun huis en hun leven willen verduurzamen. Energyparty!

Koppelen van zonnepanelen aan elektrisch vervoersmiddelen die slim
gedeeld kunnen worden, bijvoorbeeld een e-busje naar Spaanse Polder.

MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

OPLEIDING MILIEU- EN ENERGIECOACHES

Samen met lokale initiatieven en organisaties zoeken naar de
voordelen en meekoppelkansen van energietransitie voor de wijk.

Inkopen, organiseren en opzetten van opleidingen in duurzaame
beroepen met organisaties als Stedin, Milieucentrum en Beroepentuin.

ONDERZOEK EN PROJECTONTWIKKELING

WERK MET WIJKENERGIE WERKT

Opsporen van daken voor zonnepanelen, lokaal koppelen
aan duurzame opslag, gebruik en aanjagen van innovatie.

Samenwerking met wijkinstallatiebedrijf Wijkenergie Werkt
voor plaatsen van zonnepanelen en isolatieklussen.

FINANCIERINGSCONSTRUCTIES
Organiseren van financiele arrangementen zodat iedereen -met
of zonder spaargeld- toegang kan hebben tot duurzame energie.

NAGERECHT
BELANGEN BEWONERS BEHARTIGEN

HOOFDGERECHT

Vertolke van het belang van bewoners en leden van
de energiecooperatie bij ontwikkelingen in de wijk.

POSTCODEROOS ZONNEPANELEN

VERSTERKING VAN HET WIJKNETWERK

Samen met wijkbewoners kopen of huren van zonnepanelen op een
collectief zonnedak en profiteren van korting op de energiebelasting.

Samen lokale initiatieven betrekken, zoals bijvoorbeeld Zelfregiehuis en
participatief theater Formaat met toneelstuk ‘Van Gas Los’

OPSLAG EN SLIM GEBRUIK VAN ENERGIE
Koppelen van energieopslag als een buurtbatterij met een Smart
Energy Grid en slimme energiebesparingsmaatregelen.
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