
Duurzaamheid een lokaal initiatief! 

 

Wie zijn wij 

 Opdracht en waar houden wij ons mee bezig 

 Activiteiten 

 

 

 

 

Werkgroep Duurzaam Overtjonger 



Wie zijn wij ? 

 

Initiatief vanuit de Plaatselijke Belangen 

 

Samenstelling: 

 

Donkerbroek  : Roelof Jan Oosterloo en Vacature 
 
Haule            : Tiny Frankema en Jan Roelof van Weperen 
 

Haulerwijk    :  Peter Huitema en Erwin te Veld 
 

Waskemeer   :  Herman Hofstee en Fred Rademaker 



Opdracht 

 

Het ontwikkelen van concrete projecten om 

duurzaamheid op lokaal niveau te vergroten 

 

Waar houden wij ons mee bezig 

 

 Inventarisatie wensen en mogelijkheden 

 Bewustwording 

 Activiteiten en bijeenkomsten organiseren 

 Projecten ontwikkelen en uitvoeren 

 

 

 



De werkgroep heeft ook contacten met onder andere: 

   

 Plaatselijk Belangen     Ondernemers 

   

 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/
http://www.netwerkduurzamedorpen.nl/


Inventarisatie 

 

 

- Wat gebeurt er allemaal om ons heen ?   

 

- Wat vinden de inwoners belangrijk ?   

 

- Waar richten wij ons op ?     

 

 

 



Wat is groene energie?       

- Opgewekt met schone (onuitputtelijke) bronnen 

  (zon, water, wind en aardwarmte) 

Wat is het belang? 

      - Milieu 

      - Financieel 

Wat kunnen we doen? 

      - Gebruik aanpassen (minder/anders) 

      - Kiezen voor andere bronnen 

BEWUSTWORDING 



De eerste energiebesparing begint bij UZELF! 

 Deuren dicht doen 

 (warme) Kranen niet onnodig open 

 Verlichting niet onnodig aan 

 Thermostaat een graadje lager 

 Korter douchen 

BEWUSTWORDING 



Energie binnen houden 

 Isoleren van de woning 

 Isoleren leidingen 

 Dubbel glas HR+ glas en HR++ glas 

 

Besparen op elektriciteit 

 LED-verlichting 

 Zuinige apparaten (energielabel A+++) 

 

Energie opwekken 

 Zonnepanelen 



Informatiebijeenkomst 
 

 Inloopmiddag in het dorpshuis in Haule in april 2015: 
 

 - Lezingen: 
   - energiescan van woningen 
  - subsidiemogelijkheden 
   - resultaten enquete 
   - slimme energiemeter 

 - Presentatie bedrijven 

 

BEWUSTWORDING 



Warmtescan, januari – februari 2016 

 

 

 

 

 

 Ruim 60 aanmeldingen 

 Globale indruk van energielekkage van de woning 

 Eigen keuze voor evt. maatregelen 

 30 maart 2016 bijeenkomst voor deelnemers  in De Enter  



 Voor deelnemers Warmtescan 

 Individueel advies in keukentafelgesprek 

 Kennisdeling tijdens collectieve bijeenkomsten 

 Een collectieve prijs per individueel huishouden 

 Een nieuw energielabel 

 Voorwaarde: eigen woning 

 Relatief kleine eigen bijdrage  

 

Dit is een samenwerking van Gemeente Ooststellingwerf met Energie Besparing Noord-Nederland. 

 

 

 

 

Project “Stookt u voor de buren”  



LED-lampen inruilactie najaar 2016 

Vervang oude gloeilamp        voor      energiezuinige LED-lamp 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(maximaal 3 stuks per huishouden)   

Besparing per lamp per jaar: 

 

25 Watt     €   5,33  

60 Watt     €  11,62  

 



Najaar 2016 inloopmiddag of -avond  

Dorpshuis te Waskemeer 

 

Onderwerpen: 

 Educatie 

 LED-lampen inruilactie 

 vervolg (Quick) Warmtescan en mogelijkheid tot inschrijving deelname  

 

TWEEDE INLOOPBIJEENKOMST 



Bedankt voor uw aandacht. 
 


