
N I E U W S B R I E F

Het Burgerinitiatief Energie 
in Oude IJsselstreek werkt 
aan de voorbereidingen 
van het DoeGewoonWatt 
Energie Festival. Dit Festi-
val zal gehouden worden 
op zaterdag 4 februari 
2023 in de DRU. Het wordt 
een leuke en interessante 
dag voor het hele gezin. 

Het doel van het energie-
festival is om inwoners te 
betrekken en te laten mee-
doen met de energietran-
sitie.

Programma 
Speerpunten van het 
programma zijn energie 
besparen en energie op-
wekken. Er komen des-
kundigen, coaches, be-
drijven, uitvinders en een 
waterstof maker.

Het programma is bijna 
rond, zo zal de opening 
gedaan worden door nie-
mand minder dan Reinier 
van den Berg, klimaatdes-
kundige en
weerman 
bij RTL4.

Zet hem in je agenda, 
4 februari 2023. Want 
DoeGewoonWatt gaat 
een Energie Festival or-
ganiseren op het DRU 
Industrieterrein.

       Voorbereidingen Energie Festival

Het doel van het energiefestival is om 
inwoners te betrekken en te laten mee-
doen met de energietransitie.

Wij willen naar fossielvrije 
energie, voor onszelf en onze 
kinderen. Laten we met z’n 
allen watt doen. Want als we 
allemaal watt doen, wekken 
wij in 2030 net zoveel elektri-
citeit op, als we met z’n allen 
verbruiken.

Sluit je kosteloos aan bij het 
Burgerinitiatief Energie in 
Oude IJsselstreek.
Stuur een mail naar: 
info@burgerinitiatief-eoij.nl, je 
krijgt dan 1 maal per 3 weken 
de nieuwsbrief toegestuurd.
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Zet hem in je agenda
In de eerste week van november gaan we het Festival wereldkundig maken en 
de pers inlichten. Vanaf dat moment begint de promotie campagne 
te lopen en zul je meer informatie krijgen over
wat je kunt verwachten.
.
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We zijn goed op weg met de oprichting van de 
energiecoöperatie. Ook zijn er inmiddels een aantal 
daken aangewezen, welke mogelijk door de coöpe-
ratie van zonnepanelen kunnen worden voorzien.
Door een eigen coöperatie op te richten kunnen we met 
actieve betrokkenheid van de inwoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek zelf projecten uitvoeren, waarvan deel-
nemers financieel kunnen profiteren. Met de huidige ener-
gieprijzen is het extra interessant om zelf duurzame ener-
gie op te wekken. Dan blijft het namelijk niet bij opwekken. 
Met de opbrengsten van deze projecten kunnen we weer 
nieuwe projecten financieren. Als we als gemeenschap 
zelf niets doen en de onvermijdelijke energietransitie over 
laten aan grote - vaak buitenlandse - partijen, dan heb je 
niet in de hand wat er met de opbrengsten gebeurt. Houd 
onze nieuwsbrief dus goed in de gaten om de vorderin-
gen van onze coöperatie te volgen. Tijdens het Energie 
Festival willen we de energiecoöperatie gaan lanceren 
en de eerste projecten bekend maken.

Martijn Bruines heeft geluisterd naar de op-
merkingen ten aanzien van vlog 1. Mensen 
willen watt doen maar hoe dan?

In de tweede aflevering gaat hij op bezoek bij 
een organisatie die helder kan uitleggen watt 
te doen en hoe je daarbij hulp kunt krijgen. De 
2e vlog komt binnen een week live via onze 
kanalen:

- Instagram/doegewoonwatt
- Facebook/doegewoonwatt
- Youtube DoeGewoonWatt

De energie coöperatie

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken, zowel op daken 
van nieuwe als bij bestaande woningen
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Vlog nummer 2
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Belangenverenigingen
In de vorige nieuwsbrief hebben we 
een aantal vragen voorgelegd aan 
belangenverenigingen en comités. 
Als stuurgroep van het burgeriniti-

atief zouden we graag zien dat be-
langenverenigingen en inwoners 
zelf met projecten komen die we 
dan samen met de gemeente kun-

nen oppakken. Mochten jullie nog 
vragen hebben of verduidelijking 
nodig hebben, laat het
ons dan weten.


