
 

 
Nieuwsflits januari 2018 
We hebben er weer een nieuw dorp bij, Mildam. Een actief dorp in de gemeente Heerenveen. 
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Dorpen en initiatieven 

 

Anloo is het duurzaamste dorp in de gemeente Aa en Hunze 

Anloo (Drenthe) 

De gemeente Aa en Hunze heeft Anloo verkozen tot het duurzaamste dorp van de gemeente. 

Eexterveen, Gieten en Rolde waren ook genomineerd. Het initiatief is ontstaan vanuit de kerk van 

het dorp. 

 

Lees meer (via RTV Drenthe) 

 

Kippen onder de zonnepanelen 
Terheijden (Noord-Brabant) 
 

Het Traais Energie collectief heeft op een informatieavond een zonnepark gepresenteerd met een 

bijzondere indeling. In samenwerking met een Rotterdams ontwerpbureau is er een plan ontwikkeld 

voor een park met ongeveer 40.000 panelen. Het bijzondere aan het plan is dat er onder de 

zonnepanelen ruimte is voor pluimvee. 

Lees meer (via traaisenergiecollectief.nl) 

 

Geboortebomen geplant 
Mildam (Fryslân) 

Voor elk van de 6 kinderen die in 2017 in Mildam geboren zijn is er op 7 januari 2017 en hoogstam 

appelboom gepland rondom de speeltuin in Mildam. De werkgroep ‘Groener Mildam’ hoopt dat het 

planten van de 'geboortebomen' een jaarlijks terugkerende traditie wordt. 

 

De werkgroep is ook bezig met een bloemen/bollenlint in het dorp. Daarmee maken ze de entree 

kleurrijker voor de inwoners en bezoekers van Mildam en helpen ze insecten en vogels. 

Een van de doelen is het op natuurlijke wijze bestrijden van de eikenprocessierups. 

 

EnergyBattle Friesland van start gegaan 
Wommels (Fryslân) 

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) doet samen met negen andere dorpen en wijken mee 

aan de EnergyBattle Friesland. Het dorp of wijk wat de meeste energie bespaard maakt kans op een 

Solar flower. Het verbruik wordt gemeten via een slimme meter -applicatie. 

Lees meer (via wekwommels.nl) 

 

 

 

http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130495/Anloo-is-het-duurzaamste-dorp-in-de-gemeente-Aa-en-Hunze
http://traaisenergiecollectief.nl/nieuws/zonnepark-aan-bergen-wordt-bijzondere-belevingsplek/
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/mildam/initiatieven/geboortebomen-geplant
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/fryslan/mildam/initiatieven/bloemen-bollenlint
https://www.energybattlefriesland.nl/home
http://wekwommels.nl/energy-battle-friesland/


Uitgelicht 
 

Nieuwe handleiding voor groene buurtprojecten 

Het Oranjefonds heeft samen met IVN en Movisie een handboek gemaakt voor groene 

buurtprojecten. In de handleiding staan de uitkomsten van een onderzoek onder 87 projecten. Er 

staan ook handige tips in voor het vinden, begeleiden, belonen en afscheid nemen van 

vrijwilligers.  

 

Lees meer  

 

 

Nieuwe campagne Energiebesparendoejenu promoot energiebesparing woning 
Het kabinet zet in op de bouw van energiezuinige woningen en het aardgasvrij maken van 

jaarlijks 30.000 tot 50.000 bestaande woningen, om zo de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. 

Woningbouwcorporaties gaan hiermee aan de slag, maar ook huiseigenaren en VvE’s kunnen 

hun woningen duurzamer maken. Om de beschikbare subsidie voor woningisolatie en duurzame 

systemen voor warm water en verwarming te promoten start op 22 januari de campagne 

#Energiebesparendoejenu. 

 

Lees meer (via bron: Rijksoverheid.nl) 

 

Provinciale winnaars Kern met Pit bekend gemaakt 

Tijdens een aantal provinciale bijeenkomsten zijn de provinciale Kern met Pit winnaars bekend 

gemaakt, ze maken kans op de landelijke Kern met Pit trofee 2017. Bekijk de website van Kern 

met Pit wie er in uw provincie gewonnen heeft. 

 

Lees meer (via Kern met Pit) 

 

Artikel Energiewerkplaats Fryslân op website Gemeenten v/d Toekomst 

 

Op de website van Gemeenten van de Toekomst staat een interview met Jaap Koen Bijma 

van de Energiewerkplaats Fryslân: 

De Friezen ontwerpen en dragen energieprojecten zelf, met hulp van de Energiewerkplaats 

 

In Friesland gaat de gemeenschap zelf op zoek naar duurzame energieoplossingen die passen 

bij hun leefomgeving. De Energiewerkplaats Fryslân ondersteunt en adviseert lokale initiatieven 

hierin al sinds 2011. Dat betekent meer eigen regie, inspraak en uitvoering door de burger zelf. 

Betrokken adviseur Jaap Koen Bijma vertelt wat er al is bereikt en voor welke uitdagingen het 

samenwerkingsverband nu staat. 

 

Lees meer (via bron: gemeentenvandetoekomst.nl) 
 

  

https://www.oranjefonds.nl/sites/default/files/atoms/files/Handleiding%20voor%20vrijwilligers%20in%20groene%20buurtprojecten.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/22/nieuwe-campagne-energiebesparendoejenu-promoot-energiebesparing-woning
http://www.kernmetpit.nl/nieuws/kern+met+pit+nieuws/958011.aspx?t=Twaalf+trotse+trofee+winnaars!
https://www.gemeentenvandetoekomst.nl/themas/fysieke-leefomgeving/artikel/de-friezen-ontwerpen-en-dragen-energieprojecten-zelf-met-hulp-van-de-energiewerkplaats/


Nieuws van onze Steunpunten en Themagroepen 

 

Iepen Mienskipsfûns (IMF) open voor aanvragen t/m 9 februari 2018 
Steunpunt Fryslân 

In 2018 kunnen initiatiefrijke Friezen weer op drie momenten subsidie aanvragen uit het IMF. 
Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. 
De eerstvolgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9 februari. Kijk voor meer informatie 
over het IMF en het aanvragen van subsidie op  www.streekwurk.frl/imf  
 
 

Gezond eten uit eigen tuin 
Voedsel & Landbouw Fryslân 
 
Sjoerd en Pytsje van der Hem uit Jorwert volgden dit jaar bij Doarpswurk de jaaropleiding Friese 
Permacultuur Landbouw. Op 18 december was de afronding met de presentatie van hun 
tuinontwerp, de Tuin van de Toekomst. 
 

Lees meer 
 
Verslag Verslag Meet & Eat, 14 december 2017 
Voedsel & Landbouw Fryslân 
 
Het programma Eetbaar Fryslân heeft als ambitie om binnen vijf jaar lokale producten binnen 
handbereik van de ruim 640.000 Friezen te brengen. Via tientallen lokale voedselinitiatieven zijn de 
eerste stappen gezet om deze ambitieuze doelstelling te realiseren. Op donderdag 14 december 
2017 kwamen ruim 50 partners samen tijdens de eerste Meet & Eat over lokaal voedsel in De 
Koperen Tuin te Leeuwarden. De Meet & Eat werd georganiseerd door de Friese Milieu Federatie. Op 
dit moment zijn er al veel initiatieven in Friesland gericht op lokaal voedsel. Een prachtige beweging, 
maar de vraag is hoe de lokale voedselketen in Friesland een extra impuls kan krijgen. 
 

Lees meer (via eetbaarfryslan.frl) 
 
 

Vooraankondiging Thema-avond Natuerlik Ferskaat Noordoost Fryslân 
 
In de zomer van 2017 is er een enquête over biodiversiteit in Noordoost Fryslân verspreid. De 
resultaten daarvan zijn verwerkt en naar aanleiding hiervan worden er een aantal thema-avonden 
georganiseerd. U krijgt hier de gelegenheid om met anderen over uw wensen op het gebied van 
biodiversiteit van gedachten te wisselen en ze in kaart te brengen. Alle avonden beginnen om 19.30 
uur. 
 
Voor meer informatie klik hier (via landschapsbeheerfriesland.nl) 
 

  

http://www.streekwurk.frl/imf
https://www.netwerkduurzamedorpen.nl/pagina/gezond-eten-uit-eigen-tuin
http://eetbaarfriesland.frl/index.php/2018/01/10/verslag-meet-eat-14-december-2017/
https://www.landschapsbeheerfriesland.nl/images/stories/nieuws/2017/Vooraankondiging%20thema%20avonden.pdf


16 februari 2018: Groninger Dorpen organiseert:  
Lancering netwerk Zorgzame Dorpen Groningen! 
Steunpunt Groningen 

Als reactie op de veranderingen in de zorg en het wegtrekken van veel voorzieningen in dorpen, 
organiseren inmiddels al zo’n zeventig Groninger dorpen, zorgzame oplossingen met en voor hun 
eigen dorp. Veur mekoar, mit mekoar! 

Veel van deze dorpen willen samen een netwerk vormen. Dit willen ze om deze beweging vanuit de 
dorpen een gezicht te geven, om dorpen met elkaar te verbinden qua kennis & knelpunten, ter 
inspiratie, om het gelijk in de verschillen te laten zien, om een front te vormen, omdat ze 
geldstromen in de zorg willen ontschotten en om de samenwerking tussen dorpen en overheden & 
instanties te stimuleren. 
 
Lees meer (via groningerdorpen.nl) 

 

 
 

http://groningerdorpen.nl/agenda/zorgzame-dorpen-groningen-zichtbaar-in-t-zonnetje/

