
Breed draagvlak 
voor vooruitgang 
en verduurzaming 
in Twente

MANIFEST

Een duurzaam Twente begint nu!



Wie zijn wij?

1.

2.

3.

5.

4.

6.

Wij zijn bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties in 
Twente. Wij namen al veel initiatieven 
voor het verbeteren van welzijn, 
leefbaarheid en duurzaamheid in de 
regio. Nu is het tijd om samen met 
overheden grotere stappen vooruit 
te zetten in het samenwerken aan de 
energietransitie, circulaire landbouw, 
biodiversiteit en vergroening. 

Daarom roepen we gemeenten in 
Twente op om met ons aan de volgende 
punten te werken:

Benut de kracht van de samenleving. 
Betrokkenheid van inwoners, bedrijven en 
organisaties is een voorwaarde.
De regio en gemeenten moeten ruimte bieden 
voor initiatieven van onderop. Ondersteun 
en faciliteer deze initiatieven en werk op 
gelijkwaardige basis samen. Goed samenspel 
tussen de gemeenten en (groepen) inwoners 
en ondernemers vergroot het vertrouwen in de 
overheid. 

Stel gezamenlijke taskforces in voor 
verduurzaming van gemeenten.
Zet nog in 2022 in de 14 gemeenten taskforces 
op, met daadkracht. Het is tijd om de stappen 
op weg naar klimaatneutraal nu écht te zetten! 
Tijd voor een gezamenlijke aanpak met daden 
die ons verder brengen!

Coördineer de gemeentelijke taskforces op 
regionaal niveau om zo integraal met de regio te 
werken aan een gezonde toekomst voor natuur, 
mens en dier. Het klimaatprobleem is niet per 
gemeente op te lossen. We zullen, zeker onder de 
huidige geopolitieke omstandigheden, in Twente 
samen onze bijdrage moeten leveren. Nu!

Integrale Agenda voor de toekomst van 
Twente
Maak werk van een integrale Agenda voor korte 
en langere termijn die verder gaat dan alleen 
de aanpak van de energietransitie. Zo benutten 
we kansen om meerdere uitdagingen in 
samenhang aan te gaan en te voorzien van een 
toekomstbestendig antwoord. 

Informeer voortdurend en zorg dat mensen 
meekomen.
Neem inwoners mee. Leg goed uit wat de ernst 
en urgentie van aanpak van de opgaven zijn. 
Laat voorbeelden zien. Toon best practices 
en enthousiasmeer daarmee anderen! De 
taskforces moeten de bereidwilligheid, het 
economische voordeel en het plezier om te 
werken aan de klimaattransitie vergroten.

Organiseer resultaatgericht, niet 
procesgericht.
Zorg dat resultaten gezamenlijk behaald 
worden. Niet de processen, maar de resultaten 
moeten leidend zijn! Zon én wind zijn in Twente 
beide nodig om de energiedoelstellingen te 
halen. Zet in op energiebesparing en zorg 
dat iedereen mee kan doen zodat er geen 
energiearmoede optreedt. Lokale bewoners 
en organisaties moeten minimaal voor 50% 
eigenaar zijn van energieprojecten. Zorg 
voor voldoende netcapaciteit voor de lokaal 
opgewekte schone energie. Monitor alle 
ontwikkelingen zodat eventueel bijgestuurd kan 
worden om de doelen te halen.

Straal ambitie uit en toon leiderschap.
Zorg voor zoveel mogelijk draagvlak onder 
uw besluiten. Leg uw besluiten samen met de 
taskforces uit en ga dan snel aan de slag. Het 
is nu tijd om stappen te zetten. Zet door en 
houd koers. De samenleving verwacht meer 
voortgang om onze regio ook in de toekomst 
gezond en leefbaar te houden!



Coöperatie Enschede Energie 
Jeroen Jansen (voorzitter)
www.enschede-energie.nl

Twentse Noabers
Willem Joosten (voorzitter)
www.twentsenoabers.nl

Scientists4Future Twente             
Theo van der Meer
twente.scientists4future.nl

Stichting voor Duurzame 
Plattelandsontwikkeling Enschede         
Gerrit Jan van der Veen (voorzitter)
www.stawel.nl

Coöperatie Hellendoorn op Rozen                 
Wilma Paalman (voorzitter)
www.hellendoornoprozen.nl

Coöperatie Buren Energie                           
Joris van Dijk
www.burenenergie.org

Hengelo Energie                                            
Guido Weber (voorzitter)
www.hengelo-energie.nl

Stichting Duurzaam Wierden Enter   
Miranda Scheffer (voorzitter)
www.duurzaamwierdenenter.nl

Greuner (Beuningen)              
Tom Wagenvoort (voorzitter)
www.greuner.nl

Natuur- en Milieuraad Enschede   
Ruud Kristelijn (voorzitter)
www.natuurmilieu-enschede.nl

Stichting Lonnekerland           
Hans Wallinga (voorzitter)
www.lonnekerland.nl

Stichting Lonnekerberg (STIL) 
GeertJan Takkenkamp (voorzitter)
www.lonnekerberg.nl

Duurzaam Weerselo      
Nick Nieuwe Weme (voorzitter)
www.duurzaamweerselo.nl

Energie Coöperatie Haaksbergen
Peter Bos (voorzitter)
www.energiecooperatiehaaksbergen.nl

Coöperatie Duurzaam Singraven
Wilfried Spekhorst (voorzitter) 
duurzaamsingraven@gmail.com

Vrijwilligersteam Losser Duurzaam
Marinus Doosje (voorzitter)
www.facebook.com/
VrijwilligersteamLosserDuurzaam

Green Businessclub Regio Twente
André Oude Weernink (voorzitter)
www.greenbusinessclub.nl/twente

Stichting Duurzaam Noord-
Deurningen
Willy Bruns (voorzitter)
www.duurzaam-nd.nl

Energiecoöperatie Essenkracht
Harald Zegeren (voorzitter) 
www.essenkracht.nl

Boeskoolstroom
Johan van Heerde (voorzitter)  
www.boeskoolstroom.nl

Coöperatie Sunne Energie
Rick Zegger
www.sunne-energie.nl

Energiecoöperatie Hof op Rozen
Jan de Koning (voorzitter) 
www.hofvantwenteoprozen.nl

Energie Coöperatie CONZ 
Noaberstroom
Wim ten Bolscher (voorzitter)  
Herbert Gerritsen Mulkes (secretaris/
penningmeester)
www.conz.nl/projecten-duurzaam

Duurzaamheidscentrum Hellendoorn
Jan Nije Bijvank (secretaris/
penningmeester) 
www.duurzaamhellendoorn.nl

Landschap Overijssel 
Michael Sijbom (directeur)
www.landschapoverijssel.nl

Natuur en Milieu Overijssel
Matthijs Nijboer, directeur/bestuurder 
www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Deze oproep wordt ondersteund door onderstaande personen en organisaties. 
Zij gaan graag op gemeentelijk niveau het gesprek aan, toegespitst op die aspecten die in het licht van de 6 punten cruciaal zijn. Nadere informatie vindt 

u via de link bij de betreffende ondertekenaar. Wilt u een nadere reactie? Contacteer dan één van de ondertekenaars in uw gemeente. 
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