
Een toekomst voor de volgende generaties, meer duurzaamheid, minder 
broeikasgas en een groene vitale planeet. Afspraken daartoe zijn gemaakt in 
Parijs en Den Haag. Maar hoe maken we dat waar? In Regio Zwolle zijn mooie 
voorbeelden. Wat werkt wel en wat werkt niet? In dit webinar gaan we op 
interactieve wijze op zoek naar concrete oplossingen.

De gemeenten Hoogeveen en Zwolle zijn bijvoorbeeld al druk bezig met concrete 
plannen in bestaande wijken. Hoogeveen met waterstof in de Erflanden en Zwolle 
waar inwoners zelf een groot deel van het project trekken in de wijk Berkum. Laat 
je inspireren door deze praktijkervaringen van Hoogeveen en Zwolle. En laat je 
informeren tijdens de studiogesprekken over de hobbels die de initiatiefnemers 
onderweg tegenkomen. Want die zijn er. Ook vertellen de deskundigen aan tafel over 
bewezen manieren die belemmeringen in de energietransitie kunnen overwinnen. 

Naast de twee praktijkvoorbeelden gaan we in break-outrooms in op de vraag hoe 
we tot slimme energieoplossingen in en voor de wijken kunnen komen. Daarbij 
is ieders deskundigheid en inbreng behulpzaam. Samen willen we bouwen aan 
duurzame wijken van de toekomst. 

Voor wie is dit webinar een must?
Bestuurders en professionals van overheden, 
organisaties en bedrijven die bijdragen aan de 
energietransitie en willen werken aan duurzame 
woonwijken van de toekomst in Regio Zwolle.

Schrijf je nu alvast in!
We werken nog aan inspirerend programma voor deze 
hybride sessie, met gasten uit de onderzoekswereld en 
de praktijk. We zijn dus zelfs weer live vanuit een studio! 
Eind mei ontvang je de uitnodiging plus uitgebreid 
programma, maar reserveer nu alvast deze datum!  
Je kunt je nu al hier aanmelden.

SAVE THE DATE!
 

ENERGIEOPLOSSINGEN IN WIJKEN VAN DE TOEKOMST 

Vrijdag 18 juni  
 van 15.00 tot 17.00 uur  

   Hybride: digitale deelname en gasten in de studio!

Met hartelijke groet,

Kees Praamstra
Secretaris Regio Zwolle 

(Hybride) Regio Zwolle Roadshow
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Erica van Lente, voorzitter tafel Leefomgeving: “Het verduurzamen van 
woningen is een grote uitdaging! Met deze interactieve bijeenkomst zetten we 
een mooie stap richting oplossingen. We delen kennis en kunde in het belang 
van de toekomst van onze wijken. Het proces van verduurzamen begint bij 
bewustwording en van elkaar leren. Zo werken we in Regio Zwolle samen aan 
bruikbare handvatten voor een realistische aanpak en concrete toepassing van 
opgedane kennis. Voor de regio en voor héél Nederland!”

Wat is de 
Regio Zwolle 
Roadshow? 
Vanaf 2020 organiseren 
we Roadshows rondom 
de vijf regionale opgaven 
Economie, Human 
Capital, Leefomgeving, 
Bereikbaarheid en 
Energie, plus andere, 
relevante thema’s. Fysiek, 
digitaal of hybride. In 
de Roadshows staat 
kennisdeling centraal 
met gasten vanuit 
overheden, onderwijs en 
het bedrijfsleven.

http://regiozwolle.info/aanmelding-bijpraatsessie-energieoplossingen-in-wijken-van-de-toekomst/

