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KORT NIEUWS
Groene Gangmaker
Nieuweschoot tekent
samenwerkingsovereenkomst
met De Warmte

Groene Gangmaker
BUITENgewoon Duurzaam
richt energiecoöperatie op
Groene Gangmaker
Bedrijventerrein HeerenveenZuid voert groen- en
energiescans uit
Meer lezen hierover? Kijk op
www.eenvooreengroener.nl/groene
gangmakers
Groene gangmakers op bedrijventerrein H'veen Zuid aan de slag bij Rients Piersma van
Vihamij. Foto: Eigen foto van Groene Gangmaker bedrijventerrein H'veen Zuid

14 OKTOBER: LEEFBIJEENKOMST:EXPERIME
NTEREN IS LEREN
Op donderdagavond 14 oktober vond in het Abe
Lenstra Stadion de eerste LEEF-bijeenkomst plaats.
De vijf Groene Gangmakers presenteerden de stappen
die zij sinds 8 april 2021 hebben gezet met hun LEEFexperimenten aan geïnteresseerde inwoners, experts
en maatschappelijke partijen.
De avond werd geopend door wethouder Jelle
Zoetendal, waarna David Peter Kuiper en Marlies
Ballemans het stokje overnamen en vertelden wat er
de afgelopen maanden is gebeurd op het
bedrijventerrein in Heerenveen-Zuid. Samen met
ondernemers is nagedacht over een visie voor de
duurzame toekomst van het bedrijventerrein.

Ondertekening van de samenwerking tussen Nieuweschoot en de Warmte.
foto: eigen foto van Groene Gangmaker Nieuweschoot.
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Pieter Lantermans vertelde over de mooie
plannen voor een warmtenet in de
Uitvindersbuurt in Oudeschoot. Naast de
businesscase voor een warmtenet, willen ze ook
met energiecoaches aan de slag voor
bewustwording en energiebesparing. Maurice
Endeman nam ons mee in voortgang van de
plannen van Nieuweschoot. De aanleg van de
eerste HeatCycles komt steeds dichterbij. 13
Dorpsgenoten hebben zich hiervoor al
aangemeld.

Marloek Visser van Warm Heeg deelde haar
ervaringen van de communicatie- en
participatieaanpak van Warm Heeg met de
Groene Gangmakers en de andere aanwezigen.
Zo vraagt het een andere aanpak om een
laatbloeier te bereiken dan om een koploper mee
te krijgen. En je wilt iedereen in je wijk, buurt of
dorp meekrijgen!

Gerard Adema vertelde over de stappen die gezet gaan
worden om Aengwirden aardgasvrij te maken. Gerard
gaf aan dat het tijd kost om het initiatief goed op de rit
te krijgen. Ze willen graag fysieke bijeenkomsten met
inwoners houden om aan de slag te gaan met het
initiatief. Door corona was dat eerst niet mogelijk.
BUITENgewoon Duurzaam sloot het rijtje af. Liesbeth
Lourens nam ons mee in hun aanpak om rijwoningen
te verduurzamen. De afgelopen tijd hebben de leden
van deze werkgroep veel informatiebijeenkomsten
bezocht en hebben ze veel geleerd over de
energietransitie. Dit gebruiken ze om zelf weer stappen
zetten met het verduurzamen van de rijwoningen.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel
waar de aanwezigen konden napraten en hun netwerk
konden vergroten. Al met al was het een interessante
en inspirerende avond die zeker voor de herhaling
vatbaar is!

Wil jij er ook bij zijn om meer te horen over de
Groene Gangmakers en te sparren met anderen die
ook met energietransitie bezig zijn?
Op donderdag 26 april 2022 vindt de volgende
bijeenkomst plaats. Meld je aan via
duurzaam@heerenveen.nl, dan zetten we je op de
mailinglijst!
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