
UITNODIGING 

Gemeente Ommen energieneutraal. Doe je mee?

De lokale energie initiatieven en de gemeente 
Ommen nodigen je van harte uit voor de 
Energiebroedplaats Ommen. Doe je mee? 

Samen met bewoners en organisaties gaan wij 
de kansen en mogelijkheden voor energie- 
besparing en duurzame opwekking verkennen.  

Door lokaal samen te werken kunnen we meer 
bereiken en iedereen laten meedelen in de 
voordelen van verduurzaming. 

Ben je ook van mening dat het anders kan en 
heb je ideeën en/of wil je concreet aan de slag? 
Kom dan naar deze bijeenkomst!

Deze avond staat in het teken van inspiratie 
opdoen en het inventariseren van de wensen 
en ideeën die er leven. Dit doen we interactief 
aan verschillende gesprekstafels. Welke wensen 
en ideeën heb jij en welke ondersteuning is 
daarbij nodig? Zijn er mogelijkheden voor 
samenwerking? 
 

Namens de lokale energie initiatieven in de gemeente Ommen

WANNEER

PROGRAMMA Z.O.Z.

Maandagavond 14 oktober 
Inloop vanaf 19.15u  

Start programma 19.45u 

Stuur vóór 7 oktober een mail naar  
energieloket.ommen@ommen.nl met  
vermelding van naam en woonplaats

Camping De Koeksebelt 
Zwolseweg 13  

7731 BC Ommen

WAAR AANMELDEN

Grote en kleine dromen, eenmalige acties 
of projecten voor de lange termijn, elk idee 
is welkom als dat bijdraagt aan Ommen 
energieneutraal! Tijdens de vervolgbijeenkomst 
op 4 november, gaan we concreet aan de slag 
met het opstarten van enkele activiteiten. 
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PROGRAMMA

19.15u

19.45u

19.55u 

 

20.10u

21.00u

21.45u

21.55u

22.00u

Inloop met koffie en thee 

Welkom  

door Loet van der Heijden (Natuur en Milieu Overijssel), gespreksleider van de avond 

Toelichting:

Hoe zit het met het energieverbruik in de gemeente Ommen?  

Wat zijn de mogelijkheden om energieneutraal te worden?  

Jan Webbink, adviseur duurzaamheid Ommen. 

Gesprekstafels over de volgende onderwerpen:

- Met je buren aan de slag met energiebesparing of zonnepanelen,  

Robert Jansen (Buurkracht) en Frankwin Faber (Groen Gebogen Dalfsen).

- Het starten van een lokaal energie initiatief,  

Gerard Brakkee (Groen Gebogen Dalfsen) en Ad Lagas (Vinkenbuurt Stroomt). 

- Samen zonnepanelen op het dak,  

Gerard Rietman (Duurzaam Vilsteren) en Karen Langenkamp, (boerin).  

- Samen zonnevelden realiseren, het kan! 

Helga Sasbrink (Duurzame energie Wierden-Enter) heeft een zonnepanelenveld gerealiseerd waar de 

gemeenschap van profiteert.  

Wisselen van gesprekstafel

Oogst van de gesprekstafels 

Afsluiting en toelichting op vervolgstappen  

Napraten 




