Overdrachtsdocument Noordoost 0.0 voor de RIB bijeenkomst in Noordoost
De energietransitie is een belangrijke ontwikkeling van klimaatverandering. Dit is nu groter
dan "één" politieke partij, maar wordt door meerdere partijen gedragen. Nu nog wordt er nog
vaak alleen GroenLinks of D66 genoemd. “Het Wijkplatform Noordoost” vindt dat het al
breder is en we hebben dus bewust gekozen om alle politieke partijen hierin te betrekken. Dit
in het kader van de inclusiviteit. De klimaatverandering & de energietransitie is van iedereen
omdat het een effect heeft op ons allemaal. Oorzaak(en) van klimaatverandering wordt vaak
betwist dus we richten ons op de consequenties en de effecten ervan. Daar kunnen alle
politieke partijen achter staan. Zodoende kunnen we alle bewoners, want raadsleden zijn ook
‘bewoners’, van links, midden tot rechts bereiken en betrekken we ze in onze aanpak om met
de buurt en wijk te netwerken.
Uitgangspunten:
1. Noordoost 0.0: geen C02
2. N.a.v. de enquête resultaten wordt door het wijkplatform de buurtteams opgezet met
hulp van het wijkbureau & betrokken raadsleden
3. Zowel huurders als eigenaren kunnen gratis energie opwekken en gaan er financieel
op vooruit.
4. Door de bewoner bepaald en gedreven.
5. Een Thuisbatterij subsidie direct opzetten omdat de ISDE-subsidie (landelijk) nu is
losgekoppeld van lokale subsidies. Bewoners mogen zowel landelijk als lokaal
subsidies samen aanvragen. De subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en
andere voorzieningen mogen gecombineerd worden met de nu aanwezige lokale
subsidies.
Https://wijkplatformnoordoost.nl/isde-woningeigenaren-mogen-subsidie-zonneboilersen-warmtepompen-combineren-met-lokale-subsidies/
6. Een buurt energieduurzaamheidsteams in alle 11 wijk buurten → later in alle wijken
7. Wederkerigheid: gun een ander iets
8. De Gemeente / Kernteam moet duidelijke taken waarborgen: diversiteit, inclusiviteit,
democratie, wederkerigheid, buurt overstijgende communicatie,
conflictbemiddelingen en het fysiek regelen van het overleggen van de teams.
9. Het zijn en blijven, in iedere buurt,11 autonoom functionerende duurzame
energieteams. Ze bepalen hun eigen agenda - tijdspad, planning, onderwerpen,
trekker/ besturing - welke ideeën/ producten ze willen oppakken, leiding overleg etc.
10. Per wijk is een Kernteam wat bestaat uit leden van: het lokale Wijkplatform, Energie
U, Wijkbureau, Gemeente Utrecht en de MKB
11. Raadsleden van links, midden tot rechts sluiten zich aan bij een buurtteam. Hiermee
krijgen bewoners een gezicht en directe lijn naar de lokale politiek en kunnen ze zich
herkend en erkend voelen door alle partijen.
12. Waar mogelijk worden de teams onder het lokale buurtcomité gebracht. Zodoende
houden ze “roots en feeling” met hun eigen buurt.
13. De missie is: “bewust positief deelgenoot maken ”. Dat wil zeggen bewoners van
noordoost bewust maken van deze energietransitie en mobiliseren om concrete
stappen te zetten richting energieneutraal en circulair leven: je wordt niet
afgezonderd/ uitgekotst als je er niet aan mee doet
14. De toegepaste werkwijzen:
- De “5 W’s”: wie, wat, wanneer, waarom, waartoe en hoe
- SMART getoetst worden. Dat wil zeggen: Specifiek, meetbaar, acceptabel,
realiseerbaar en tijdsgebonden
- De SWOT analyse toepassen: Strength - sterkte, Weaknesses - zwakke,
Opportunity’s - kansen, Threats - bedreigingen

15. Uniformiteit: een simpele terminologie en communicatie gebruiken: denk aan email
adres: info@warmvoordorp.gmail.com, info@warmwittevrouwen.gmail.com,
info@warmvogelenbuurt.com
16. Aanpassen van structuur/ rechten en plichten uitsluitend democratisch, met de
meerderheidsstem van alle buurtteams.
17. Jaarlijks evaluatie door een onafhankelijk bureau, georganiseerd door het
Wijkplatform. De bovenstaande punten worden geëvalueerd.
18. Uitzetten is alle andere 9 wijken
19. Conflicten tussen gemeente, energiegroepen, wijkplatform wordt voorgelegd aan een
ombudsman: deze uitslag is bindend

