
Beste mijnheer, mevrouw, 
 
Energie besparen, van het gas af en nul-op-de-meter. Zo maar wat kreten die u bijna dagelijks hoort 
als het gaat om duurzaam wonen. Toch is het best lastig om er écht mee aan de slag te gaan. 
Om u daarbij te helpen werken  de gemeente Ommen en Buurkracht samen aan het project ‘Samen 
of Zelf’ en organiseren ze een informatiebijeenkomst op 13 juni. 
 
Samen of Zelf 
Buurkracht ondersteunt inwoners bij duurzame initiatieven die zij samen met hun buren of wijk 
willen opzetten. Zo maakt u samen uw wijk of dorp nog duurzamer. Maar u kunt natuurlijk ook zelf 
aan de slag met het energiezuinig maken van uw woning. Eventueel met hulp van het energieloket 
van de gemeente.  
 
Informatiebijeenkomst 13 juni  
Om u te informeren over de mogelijkheden, organiseren Buurkracht en het energieloket van de 
gemeente op 13 juni de informatiebijeenkomst ‘Samen of Zelf’.  
De bijeenkomst wordt afgetrapt door de wethouder. Buurtbegeleider Eline Liezen vertelt hoe 
Buurkracht u en uw buurt kan ondersteunen. Duurzaam Vilsteren legt uit hoe zij hun 
zonnepanelenactie en energiecoöperatie Zon op Vilsteren hebben aangepakt. Verder zijn 
medewerkers van het energieloket van de gemeente aanwezig voor al uw vragen rondom duurzaam 
wonen.  
  
Kom ook! 
Wilt u samen of zelf aan de slag met duurzaam wonen? Meld u dan aan via 
www.buurkracht.nl/samenofzelf  voor de informatiebijeenkomst op 
 

13 juni 2018 
19.30 – 21.00 uur 

Theater Carrousel – Ommen 
 
Vragen 
Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën? Neem dan contact op met Eline Liezen van Buurkracht via 
eline@buurkracht.nl. Of Millie Groeneveld van het energieloket via 14 0524. 
 
Wilt u meer weten of de projecten van Buurkracht? Kijk dan eens op  www.buurkracht.nl. Of neem 
eens een kijkje op de site van het energieloket www.energieloket-west-overijssel.nl/ommen.  
 
Graag tot 13 juni! 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens college van burgemeesters en wethouders 
 
 
 
 
 
Jan Webbink 
Coördinator duurzaamheid 
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