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Aanwezig
Op de open uitnodiging van WEL
(http://www.waalreenergielokaal.nl/) zijn ca. 35 mensen
gekomen die geïnteresseerd zijn in ‘ groene’ ontwikkelingen
in Waalre, individuen en vertegenwoordigers van
organisaties zoals de Gemeente Waalre, politieke partijen,
IVN, Buurkracht, de Groene Hemel, B-Tween en
Energiecentrum De Volmolen.

Discussie
Het thema van deze avond is Convenant Duurzaamheid. Wat is de zin of onzin hiervan, hoe ver moet zoiets
gaan en hoe kan zoiets concreet gemaakt worden.
Paul van Liemd stelt dat de Gemeente enthousiast is over het idee en graag partner maar geen trekker wil zijn.
Voorbeelden van elders beperken zich meestal zich meestal tot energie-gerelateerde onderwerpen, maar kan
dit niet breder? Er worden voorbeelden genoemd zoals de aanleg van het Loondermolenpad, educatieprojecten, het proces van grondstof naar afval, het Repair-café in De Pracht, enz. Een convenant zou mensen
en/of initiatieven moeten verbinden en versterken. Hierbij moet voorkomen worden dat het een speeltje
wordt van bestaande organisaties, het moet juist ook buitenstaanders bij groene ontwikkelingen betrekken.
Anderzijds heb je actieve mensen nodig om iets op gang te brengen en is het een illusie dat je iedereen kunt
bereiken.
Hoewel er een mooie opkomst is, ontbreken toch nog wel een aantal categorieën (landbouwers, winkeleigenaars, ondernemers) die essentieel zijn voor een succesvol convenant duurzaamheid. Dergelijke mensen
zullen geld moeten kunnen verdienen, maar goede ondernemers zien niet alleen bedreigingen maar ook
kansen. Er is op dit moment geen biologische winkel in Waalre, is dat geen kans? En bedrijven zullen zeker
interesse hebben voor innovatieve ideeën die op termijn voordeel opleveren. Scholen kunnen ook belangrijke
partners zijn als we iets willen laten landen. Er gebeurt natuurlijk ook al heel wat. De Gemeente gebruikt sinds
enige tijd geen nicotinoïden meer bij de onkruidbestrijding, dat zou ook zeker onderdeel van een convenant
mogen zijn.
Een denktank zou allerlei ideeën kunnen afwegen op wat wel en niet realistisch en (lokaal!) haalbaar is. Ook is
het belangrijk om snel te scoren met iets aansprekends, niets verkoopt beter dan concrete resultaten.
Buurkracht (https://www.buurkracht.nl/) is een goed voorbeeld van een initiatief dat werkt als het door ‘
gewone’ mensen opgepakt wordt. Is een koppeling mogelijk met Goed voor Elkaar? Op de komende Wolderse
Braderie zal een Groene Hoek zijn met allerlei groene initiatieven.
Hoe kunnen we dit nu concreet maken? En wie gaat wat doen? Het moet in ieder geval grotendeels van
onderop komen, uit de mensen, niet opgelegd van bovenaf.

Conclusies






We willen concrete doelen vaststellen die niet tot ‘energie’ beperkt hoeven te worden.
Een Denktank gaat ideeën uitwerken om lokaal haalbare doelen vast te stellen.
Naast de lange termijn zijn snelle successen belangrijk om zo draagvlak te creëren.
We gaan het Buurkracht-initiatief in Ekenrooi proberen uit te bouwen naar andere delen in Waalre.
Het deelnemersveld moet verbreed worden met landbouwers, winkeleigenaars en/of ondernemers.

Voor het vervolg wil WEL ondersteunen, maar niet eigenaar en enige trekker van dit proces zijn. Vijf mensen
melden zich ter plekke aan om een en ander verder uit te werken:






Harry Tillaar
Gerrit Jan van Spanje
Tjeerd Koningsberger
Floris Schoots
Laura Minderhoud

John Felten zegt toe Ondernemerscontact Waalre te zullen benaderen, Martijn de Schepper zal proberen een
of meer boeren bij dit proces te betrekken.
Na afloop werd door 20 aanwezigen een evaluatie van deze avond gegeven met het volgende resultaat:

Wat vindt u van deze Groene
Netwerkborrel?

Zou u deze bijeenkomst bij anderen
aanbevelen op een schaal
van 1 (zeker niet) tot 10 (absoluut)?
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Wordt vervolgd!

Frank Toolenaar
Waalre, 22 maart 2015
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