Beste Energie Ambassadeurs: samen met de Gemeente Utrecht, Wijkbureau
Noordoost, Energie U, Wijkplatform Noordoost, Bewoners uit Noordoost en onze
'eigen' Raadsleden wil ik het volgende laten lezen.
Wegens privacy: alleen de kernteam e-mails zijn zichtbaar de rest is BCC

Graag de links bekijken --- dan

verder lezen.

1. Warm Voordorp: https://www.facebook.com/groups/949095962585988
warmvoordorp@gmail.com
2. Warm Veemarkt: https://www.facebook.com/groups/267716668395432
warmveemarkt@gmail.com
3. Warm Tuindorp Oost: https://www.facebook.com/groups/477211796735006
warmtuindorpoost@gmail.com
4. Warm Huizingabuurt: https://www.facebook.com/groups/299490771636754
warmhuizingabuurt@gmail.com
5. Warm Vogelenbuurt:https://www.facebook.com/groups/1950094935138307
warmvogelenbuurt@gmail.com
6. Warm Zeeheldenbuurt: https://www.facebook.com/groups/159391936100473
warmzeeheldenbuurt@gmail.com
7. Warm Tuindorp: https://www.facebook.com/groups/221179806437952
warmtuindorp@gmail.com
8. Warm Lauwerecht: https://www.facebook.com/groups/189179976372348
warmlauwerecht@gmail.com
9. WarmStaatsleidenbuurt: https://www.facebook.com/groups/858552878206132
warmstaatsleidenbuurt@gmail.com
10. Warm Tuinwijk: https://www.facebook.com/groups/499362444533517
warmtuinwijk@gmail.com
11. Warm Wittevrouwen: https://www.facebook.com/groups/790523265162128
warmwittevrouwen@gmail.com

Nu extra toelichting hieronder.. ajb lezen
of bekijk onze
webpagina https://wijkplatformnoordoost.nl/noordoost-0-0/
In de weken voor 7 februari jl heb ik geprobeerd om iedereen te bellen en uitnodigen
voor een Energie Bijeenkomst. Samen met Rianne Bakker / Energie U hebben we
iedereen hiervoor willen enthousiasmeren: "HET WAS GELUKT". Het was niet zo
maar een bijeenkomst ... we kregen een hele vertegenwoordiging van allerlei
raadsleden: van links, midden en rechts. Klimaatverandering is van
iedereen, oorzaken kunnen betwist worden maar de gevolgen veelal niet. Hier
kunnen we elkaar vinden ook op het politieke veld.
De volgende politieke partijen doen mee: CDA, VVD, PvdA, SP, GL, D66, Student &
Starter, we hopen dat alle partijen eventueel meedoen. Onze doel is 1 raadslid /partij
gekoppeld aan een 1 trekker / 1 buurtinitiatief , van de wijk Noordoost. In totaal
zijn er dus 11 buurten, 11 trekkers en 11 raadsleden: dit wordt 11 energiegroepen in

Utrecht Noordoost. Veel, zelfs heel veel is al geregeld. We hebben 11
Facebookpagina's gemaakt, 11 uniform emailadressen.
Binnen een paar weken: is er een Noordoost enquête, in samenspraak met de
lokale buurtcomités. Met een wijk zonnepaneel dekkingspercentage van 18%+ in
Noordoost zijn er genoeg bewoners betrokken bij duurzaamheidsontwikkelingen om
onze energie teams mee te verrijken en bemensen. Wie van jullie willen
de 11 buurtinitiatieven helpen om een vliegende start te maken? Lees hoe we
begonnen zijn en hoe we verder ontwikkelen: bekijk de 2 video bijeenkomsten met
o.a. raadsleden.https://wijkplatformnoordoost.nl/noordoost-0-0/ We vragen concreet
hulp in voor een periode van 2 maanden, kort en bondig om de trekkers van de
initiatieven te helpen met opstarten.
Ajb bel ons als je vragen hebt...direct op facebook aanmelden en/of een e-mail
sturen mag ook Natuurlijk...
Christian Naethuys 06.84803219 en Sandor Penninga 06 37090610

c.naethuys@gmail.com
sandorpenninga@gmail.com

