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Aftrap Duurzaamheidscafé Gemeente Renkum:  

Waar staan we met de energietransitie en hoe krijgt inwonersparticipatie vorm?  

 

 

Genodigden 

We nodigen voor deze avond mensen en organisaties uit die betrokken zijn bij de energietransitie en 

die daar een rol in zouden moeten of kunnen spelen zoals:  

 de wijkinitiatieven als vorm van burgerparticipatie, 

 de huurders en verhuurders organisaties,  

 de gemeente als eigenaar van het proces,  

 vertegenwoordigers van de lokale politiek als controleur van het proces.  

 Wijkinitiatieven kennen vaak bewoners die een bijzondere belangstelling of ervaring hebben en 

zodoende een uitnodiging ontvangen.  

 

Sprekers en programma: 

 Voor deze eerste avond wordt een vertegenwoordiger van de Gemeente uitgenodigd om de 

warmtevisie en beleidsplannen toe te lichten met bijzondere aandacht voor 

bewonersparticipatie. Een wijk in Wageningen heeft al jaren ervaring met participatie bij het 

wijkuitvoeringsplan. Welke lessen kunnen we daaruit trekken? En het programma biedt ruimte 

voor een spreker namens de woningbouwverenigingen en/of huurders 

 En er is een paneldiscussie met en over de boven-gerefereerde thema’s.:  

- De sprekers van de avond 

- Een representant van een huurdersvereniging 

- Een representant van de wijkinitiatieven 

Tevens zal een kort filmpje worden getoond over de ervaringen met participatie van bewoners uit 

pilot wijken in diverse gemeentes. 

De avond zal starten om 19:30 en duren tot 22:00, en wordt afgesloten met een netwerk-borrel. 

Op dinsdag 15 november organiseren de gemeenschappelijke wijkinitiatieven in het Concertgebouw te 

Oosterbeek het eerste Duurzaamheidscafé in de Gemeente Renkum. Uit een eerste overleg tussen 

‘duurzame-wijk initiatieven’ is gebleken dat er een breed gedragen behoefte bestaat om meer te weten 

te komen over de energie-transitie visie van de Gemeente en het geplande uitvoeringsbeleid. Diverse 

wijken met buurt-initiatieven staan in de planning om in 2023 te starten met het opstellen van wijk 

uitvoeringsplannen. Waar staan we met de uitvoering van die plannen? Wat zijn de geleerde lessen uit 

de eerste pilot-wijken in de gemeente/regio en hoe kunnen de wijken zich voorbereiden voor de 

interventie-plannen. Hoe wordt participatie van de bewoners (woning eigenaren en huurders) en 

andere stakeholders vormgegeven en wanneer? Hoe wordt de opschaling van wijkinitiatief groepen 

naar alle wijken in de gemeente gepland?  

Plaats:  Concertgebouw Oosterbeek 

Datum: 15 november 2022 

Tijd: 19:30 – 22:00 
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ACHTERGROND 
 
Achtergrond Wijkinitiatieven en Duurzaamheidscafé. 

Renkum behoort tot de top-tien gemeenten in Nederland qua gasverbruik per inwoner en levert dus 

een (veel te) hoge bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen. De Gemeente heeft dus een serieuze 

taak voor de boeg om de transitie naar duurzame energiebronnen te verwezenlijken voor 2040. 

Daarbij is samenwerking met bewoners heel belangrijk, wat ook duidelijk in de nota ‘warmte-

transitie visie’ van de Gemeente naar voren komt. 

In juni 2019 werden op gemeentelijk niveau klimaattafels georganiseerd de leidden tot de start van 

een aantal wijkinitiatieven in diverse dorpen in de Gemeente. De meeste wijkinitiatieven richtten 

zich o.a. op, op energiebesparing als voorbereiding op de energietransitie. Bewonersgroepen 

organiseerden informatiebijeenkomsten over vele kleine en grote maatregelen die bijdragen aan 

energiebesparing die nodig is voor transitie van gas naar meer duurzame energievoorziening. 

Allereerst betrof dit het maken van (individuele) stappenplannen. Onderwerpen varieerden van 

goede ventilatie en tochtbeperking, efficiënt gebruik van verwarmingsinstallaties en 

gedragsverandering tot forse investering in isolatie en aanleg van alternatieve warmte- en 

elektriciteitsbronnen. In diverse wijken hebben bewoners, al dan niet gemeenschappelijk, inmiddels 

een start gemaakt met verduurzaming van de woningen. Met de huidige situatie op de energiemarkt 

ontstaat er snel meer draagvlak voor verduurzaming. Dit creëert momentum maar leidt ook tot grote 

behoefte aan inzicht in het Gemeentebeleid voor de uitvoering van de energietransitie om de juiste 

keuzes te kunnen maken.  

Het netwerk van wijkinitiatieven is inmiddels uitgegroeid tot meer dan 15, verspreid over alle dorpen 

van de gemeente Renkum. Al die bewonersgroepen zijn autonoom en hebben hun eigen werkwijze, 

organisatievorm en agenda, maar allen hebben als doel energiegebruik in Renkum vrij te maken van 

fossiele brandstoffen en ons leefmilieu veilig te stellen en te verbeteren voor onszelf en voor onze 

kinderen en kleinkinderen. 

In al die wijkinitiatieven samen blijkt een schat aan inzichten in-, ervaringen met- en kennis over- 

duurzaamheid aanwezig te zijn en dat leidde tot de wens om gezamenlijk evenementen te 

organiseren om die kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen en voor sommige onderwerpen 

deskundigen en beleidsmakers uit te nodigen. Dit leidde de geboorte van het Duurzaamheidscafé 

Gemeente Renkum; Een platform van wijkinitiatieven dat als doel heeft om met geïnteresseerden in 

de wijken/wijkinitiatieven verdiepende informatie uit te wisselen en verdere actie ten behoeve van 

het klimaat in eigen wijk-omgeving te ondernemen. 

In het overleg tussen wijkinitiatieven bleek dat in alle wijken in de eerste plaats vooral behoefd is aan 

inzicht in hoe het energietransitie-proces zal verlopen. Daarna kunnen -in vervolgbijeenkomsten van 

het Duurzaamheidscafé- thema’s aangesneden worden die specifieke duurzaamheidsaspecten verder 

uitdiepen.  
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VRAGEN DIE SPELEN BINNEN DE WIJKINITIATIEVEN 

Thema en sub-thema’s van de eerste avond van het Duurzaamheidscafé. 

Het gemeentebeleid versus wijkinitiatieven. 

De Gemeente geeft in de nota ‘warmtetransitie visie’ aan dat het noodzakelijk is om al die krachten 

te bundelen om Renkum Klimaat-neutraal te maken. Maar wat betekent dat allemaal? Wat houdt de 

energietransitie volgens de gemeentelijke beleidsmakers in en hoe en wanneer bundelen we die 

krachten? Hoe worden de plannen voor de verschillende wijken voorbereid en hoe passen alle door 

individuele bewoners genomen maatregelen daarin?  

Wie vertegenwoordigt wie en hoe? 

Ofschoon er heel veel initiatief, enthousiasme en expertise in de Wijkinitiatieven is, zijn het geen 

officiële vereniging van eigenaren of huurdersverenigingen. Evenmin is er een algemeen 

organisatiemodel voor de wijkinitiatieven. Sommigen zijn gelinkt aan een wijkvereniging die zich 

toespitst op sociale evenementen in de wijk, anderen zijn ontstaan uit een gemeenschappelijk 

initiatief voor biodiversiteitsactiviteiten op een gemeenschappelijk terrein, etc. Daarnaast verschillen 

verantwoordelijkheden aanzienlijk tussen woningbouwcoöperaties, huiseigenaren, (huurders van) 

bedrijfjes, verenigingsgebouwen, enz. Wijkinitiatieven kunnen dus niet als officiële 

‘vertegenwoordigers’ van een wijk optreden. Gemeente-plannen voor wijken betreffen echter alle 

bewoners, (en ook andere stakeholders) en die moeten in principe allen dezelfde mogelijkheid voor 

inspraak hebben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


