Regionale Energieconferentie 24 november
‘Samen op pad naar een energieneutrale Gooi en Vechtstreek’
REGIOPODIUM#6
Wanneer: vrijdag 24 november 2017
Tijd: 16.00-19.30 uur
Waar: Spant!, Dr. Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum
Samen op pad
In de afgelopen periode hebben verschillende partijen, zoals netbeheerders, woningcorporaties,
energiecoöperaties en regiogemeenten samengewerkt aan een Regionale Energiestrategie voor
Gooi en Vechtstreek.
Op vrijdag 24 november a.s. onderschrijven betrokken partijen de intentie om samen te werken aan
een energieneutrale regio. Verder spreken verschillende partijen over hun rol in de energietransitie.
U bent van harte uitgenodigd om bij deze feestelijke mijlpaal in Spant! aanwezig te zijn. De regio
heeft ambitie en gaat naar energieneutraal. Daarvoor moeten we nu aan de slag. Door kennis te
maken, kennis te delen en samen op 24 november een eerste stap te zetten.
Deze bijeenkomst vormt, door de aanwezigheid van vele experts uit het veld, een uitgelezen kans
om in gesprek te gaan en uw kennis te verbreden.
Programma
15.30-16.00 uur: inloop
16.00 uur:
start, welkom door dagvoorzitter; uitleg programma
diverse betrokkenen aan het woord over aanleiding, samenwerking en projecten
17.15 uur:
interactie met sprekers
17.30 uur:
ondertekening Convenant ‘Samen op pad‘
17.35 uur:
pauze (met hapjes en drankjes)
17.45 uur:
Energiemarkt: in gesprek met betrokkenen aan thematafels
tot 19.30 uur:
informeel napraten met een drankje en eten
De thematafels van de Energiemarkt zijn:
Netwerk, Huren, Educatie, Overheid en Bewonersinitiatieven.
Wat levert deze bijeenkomst voor u op ?
U krijgt inzicht in de samenwerking van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de
ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie. De bijeenkomst vormt de start van de gezamenlijke
aanpak: ‘Samen op pad naar een energieneutrale Gooi en Vechtstreek’. Tijdens deze eerste
Energieconferentie vertellen partijen wat ze daarvoor gaan doen. Vanzelfsprekend is er na de
inleidingen en ondertekening volop ruimte voor interactie met alle partijen. Bij de thematafels
verneemt u uit eerste hand informatie over de voortgang en activiteiten bij de verschillende partijen
en elders in de regio. De opgedane kennis en expertise kunt u meenemen naar de volgende
raadsperiode.
Aanmelden
Meld u uiterlijk 17 november aan voor deze bijeenkomst via het online formulier en verzeker u van
een plaats bij deze unieke mijlpaal. We ontmoeten u graag bij deze eerste conferentie; de start van
het proces richting Regionale Energiestrategie. We gaan samen op pad!
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