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energie over?
Help jouw buurt
een stap verder
richting aardgasvrij!

Maak kans op een Buurtbudget van €5.000!

Nederland gaat aardgasvrij wonen
Het zal je niet ontgaan zijn: in 2050 moeten alle huizen aardgasvrij zijn.
Ook in jouw buurt. Misschien weet jij er al veel van, maar heb je nog
een hoop buren die aan de slag moeten met de voorbereiding. Samen
staan jullie sterker. Wil jij je inzetten om jouw buren een stapje op weg
te helpen?
HIER ZOEKT JOU!
Klimaatstichting HIER zoekt koplopers die hun buren bij het proces naar
aardgasvrij willen betrekken. We hebben een vrolijk en laagdrempelig spel
ontwikkeld: HIER begint het. Dit kun je spelen met jouw buurt. HIER helpt jou
daar natuurlijk bij!
HET SPEL VOOR JOUW BUURT
Het spel informeert jou en je buren over wat
wonen zonder aardgas voor jullie betekent. Je
onderzoekt hoe het zit met de isolatie van je
huis, en kunt je zorgen en wensen kenbaar
maken aan de gemeente. Bovendien maken jij
en je buren kans op leuke prijzen, waaronder
een Buurtbudget van €5000!

Wat levert het spel op?
JIJ EN JE BUREN:

b maken op een leuke manier kennis met wonen zonder aardgas;
b vormen een buurtinitiatief;
b zetten samen de eerste stappen naar aardgasvrij;
b kunnen zorgen en wensen kenbaar maken aan de gemeente;
b en hebben invloed op de plannen van de gemeente.

Wat verwachten
we van jou?
JIJ:

b bent de kartrekker van het spel in jouw buurt;
b moedigt buren aan en checkt hoe het gaat;
b neemt initiatief voor de afsluitende Buurtborrel.

“Via dit spel en de afsluitende buurtborrel
hebben we interessante informatie gekregen
over wonen zonder aardgas, isoleren, en de
kwaliteit van de vloerverwarming en dakisolatie
van onze woningen uit 1996”
- Wouter, bewoner Eersel

Doe je mee?
PRAKTISCH
We hebben instemming van de gemeente
nodig om het spel in jouw buurt uit te zetten.
Dit regelen we samen met jou. Het spel levert
ook de gemeente veel op.
De kosten zijn voor de gemeente. Hierover
gaan wij met hen in gesprek.

MEER INFORMATIE?
Kijk op hierbeginthet.nu voor een
indruk van het spel. Enthousiast
geworden of heb je nog vragen? Neem
vrijblijvend contact op met Sanne Dietz.

E: sanne@hier.nu
T: 030 7116901

HIER begint het is een initiatief van HIER.

OVER HIER
HIER is een stichting die mensen in
beweging brengt om iets te doen aan
het klimaatprobleem. Dat doen we
door praktisch te helpen, op de plek
waar je altijd bent: HIER. Of je nu in
huis aan de slag wil, met de buurt zelf
CO2-uitstoot op het werk wil
verminderen.

Ga naar hier.nu om meer te weten
over wat HIER doet.
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