Activiteiten Groener Hengelo 2016 - 2017
In onze missie en visie staan een aantal kernactiviteiten beschreven. Hieronder wordt
beschreven welke concrete resultaten zijn behaald tot dusver.
Naast de vele kleinere hieronder genoemde acties en resultaten van onze stichting hebben
we in 2016 met name veel tijd gestoken in ons Project Energiek Slangenbeek. Zo hebben we
voor het realiseren van dit project inmiddels vele gespreken gevoerd met organisaties,
instellingen en personen die ons verder kunnen en willen helpen.
Een greep uit de lange rij: Natuur en Milieu Overijssel, de Gemeente Hengelo, Stichting
Buurthuizen Hengelo Noord (beheerder Wijkcentrum), de Wijkraad Slangenbeek, de
Raedthuys Groep/ Pure Energie te Enschede (producent, leverancier en financier van
duurzame energie), Zonnecollectief Tuindorp te Hengelo en Borne Energie
(voorbeeldfunctie), Farwick Groenprojecten te Enschede (groene daken), Kienhuis-Hoving
Notarissen te Enschede, Basisscholen De Telgenkamp en de Europaschool, Saxion
Hogescholen (MMA, programma Burgerinitiatieven), Afdeling Hengelo e.o. van de
Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV), Groen & Wel (Tuinieren met duurzame
moestuinbakken), de Initiatievenmakelaar vanuit Natuur en Milieu Overijssel, De Groene
Loper Enschede, Stichting Duurzaam Oldenzaal, Arcon en Buurkracht. Deze gesprekken zijn
constructief verlopen en hebben veelal samenwerking en kennis opgeleverd die we zullen
gebruiken in de verdere realisatie van het project.
Daarnaast hebben we alle via de website www.groenerhengelo.nl binnengekomen
suggesties (8 suggesties) in 2016 beantwoord en behandeld. Enkele hebben we geclusterd
(Groene daken en gevels, Gemeentelijke stekkerverordening en Zonne-Energie) en
gekoppeld aan een Projectcoördinator van de gemeente die ze heeft uitgenodigd voor een
gesprek. Met betrekking op andere suggesties hebben we media-aandacht gegenereerd
(Elektrisch rijden, Oplaadpalen de F35), en zijn verschillende groene thema’s mede op
initiatief van Stichting Groener Hengelo op de politieke agenda gekomen. Zo zijn er onder
andere schriftelijke vragen aan het college gesteld over de F35 en mondelinge vragen over
de controle op energiebesparende maatregelen c.q. handhaving in Hengelo. Moties over
subsidiegelden voor groene daken (Groene Pet) en Hengelo Fietsstad 2018 zijn tot onze
plezier aangenomen door de gemeenteraad in Hengelo.

2016
1 april

Oprichting Werkgroep Groener Hengelo. In 2016 drie keer
bijeengekomen als werkgroep.

4 april

Oprichting meldpunt voor duurzame (burger)initiatieven en sociaal
platform www.groenerhengelo.nl

7 april

Persbericht in de verschillende lokale media m.b.t. start van Groener
Hengelo. Publicatie in alle lokale media.

21 april

Politiek café over Duurzaamheid georganiseerd, inclusief presentatie
start Groener Hengelo.

1

21 april

Column: ‘Doen!” in huis-aan-huisblad Hart van Hengelo over Groener
Hengelo.

1 juni

Opiniestuk 'In weerwil van alle onvrede: werk samen' in dagblad
Tubantia, over Groener Hengelo en burgerinitiatieven.

17 juni

Werkbezoek aan burgerinitiatief BS22 in Groenlo.

24 augustus

Samenwerking gerealiseerd met platform De Groene Stad middels
gebruik logo en link met hun website. Tevens artikel op hun website en
in hun nieuwsbrief n.a.v. een interview met onze organisatie.

23 september

Deelname aan Durf te doen festival: “Transformeren is
experimenteren” + workshop over het Programma Burgerinitiatieven in
Luttenberg.

5 oktober

Deelname aan het Duurzaamheidssymposium in Goor.

10 oktober

Deelname aan de Dag van de Duurzaamheid.

29 oktober

Televisieopname t.b.v. Energiek Slangenbeek voor RTV Oost
(uitzending Het Groene Oosten 16 november 2016).

31 oktober

Formele oprichting Stichting Groener Hengelo

11 november

Gesprek met Saxion Hogescholen, programmamanager
Burgerinitiatieven in kader van samenwerking.

23 november

N.a.v. interviews en persberichten artikels over onze stichting en
project Energiek Slangenbeek/deelname Energy Pitch in:
-

Dagblad Tubantia
De Week van Borne
Hengelo’s Weekblad
Hart van Hengelo

Daarnaast meerdere berichten op nieuwssites en/of andere media.
1 december

Deelname aan het symposium Energypitch van NMO in Borne. In de
aanloop hiernaar toe hebben we deelgenomen aan meerdere
workshops en heeft onze pitcher professionele Pitchtraining gehad.

8 december

Deelname aan het Symposium Nederland Kantelt in Arnhem met oa.
Jan Rotmans.

Naast bovenstaande hebben we in 2016 vele berichten geplaatst op Twitter, Facebook en
onze website, die het brede thema duurzaamheid aangaan. We hebben in 2016 continu
gewerkt aan de uitbreiding van ons netwerk en bereik en hebben het aantal volgers (326) en
likes (183) op Twitter en Facebook gestaag zien groeien.
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Activiteiten Groener Hengelo 2017 - 2018

2017
20 januari

Netwerkgesprek met GreenCrowd in Woudenberg

4 februari

Deelname aan demonstratie # IkStaVoor in Hengelo.

9 februari

Eerste bestuursvergadering Stichting Groener Hengelo.

10 februari

Deelname aan de actie Warme Truiendag 2017.

12 februari

Deelname aan bijeenkomst Groen Links Hengelo met Tweede
Kamerlid Liesbeth van Tongeren in Hengelo over duurzaamheid.

16 februari

Deelname aan de bijeenkomst Alliantievorming Lokale Initiatieven in
Deventer i.s.m. Natuur en Milieu Overijssel.

16 februari

Artikel in de Roerpen, Wijkblad Slangenbeek over ons project en de
werving van vrijwilligers.

17 februari

Gesprek met De Groener Loper Enschede (i.h.k.v samenwerking en
mogelijkheid verbinding met op te zetten Groene Loper Hengelo)

10 maart

Deelname aan de Slingerbeurs Hengelo 2017: matches cq.
samenwerking met het ROC van Twente, De Lionsclub Hengelo en
Interakt Contour.

13 maart

Artikel in de Woonkrant van de gemeente Hengelo, huis aan huis
verspreid, over ons project Energiek Slangenbeek.

16 maart

Deelname aan de Open Netwerk Overijssel: Alliantie Sociale Kwaliteit
i.s.m. Arcon, Stimuland, OVKK en Sportservice Overijssel.

25 maart

Deelname aan de actie Earth Hour Day Hengelo en deelname aan de
landelijke Opschoondag 2017.

12 mei

Stichting Groener Hengelo heeft vanaf vandaag de ANBI-status!

7 juni

Namens onze stichting gaf Gerrit Maring een presentatie aan de raad
van de Gemeente Hengelo over hoe we elkaar kunnen versterken in
de energietransitie van Hengelo. Samen met onder andere Judith
Arendsen van Volvo Harrie Arendsen een inspirerende bijeenkomst!

8 juni

We waren voor de tweede keer aanwezig bij de Alliantie Sociale
Kwaliteit van de Provincie Overijssel in samenwerking met OVKK Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen, Arcon, Stimuland en
Sportservice Overijssel. Steeds meer mensen en organisaties uit
Overijssel staan op om met eigen ideeën een bijdrage te leveren aan
‘het goede leven’ in Overijssel. De Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK)
Overijssel heeft vanaf mei 2017 een online kennisstation geopend op
www.askoverijssel.nl. Dit station brengt de kennis en ervaring samen
van honderden Overijsselse organisaties en initiatiefrijke inwoners en
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moet het middelpunt worden van een open netwerk. ASK Overijssel wil
zo de juiste personen en ideeën aan elkaar verbinden en de goede
voorbeelden verspreiden. Ook ondersteunt ASK Overijssel beginnende
projecten desgewenst met professionals. ASK Overijssel is daarmee
een project dat goed aansluit bij onze missie en visie!
20 augustus

Inspiratie/werkbezoek bij Martijn Aalbrecht in Beckum. Enkele jaren
geleden heeft hij een boskavel gekocht en is hij begonnen met het
creëren van een voedselbos. Een geweldig initiatief dat wat betreft
stichting Groener Hengelo nog meer navolging mag krijgen!

14 oktober

Inspiratie/werkbezoek bij Slow Fashion Designer Hellen van Rees in
Concordia Enschede.

16 november

Groener Hengelo was vandaag als lokaal initiatief aanwezig bij het
Energie Atelier Hengelo. We hebben zinvolle contacten gelegd voor
onze bijdrage aan de verduurzaming van Hengelo. Mooi om te zien dat
de bijeenkomst goed werd bezocht! Duidelijk is wel dat overheid,
bedrijfsleven en inwoners de schouders er flink onder zullen moeten
zetten om Hengelo in 2050 energieneutraal te laten zijn!
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