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WAAR IS HET BEGONNEN?

Ik wilde graag actief bijdragen in mijn buurt en

maatschappelijke impact maken. De

energietransitie is een onderwerp waar veel in

moet gebeuren, zowel klein als groot, daarom

trok me dat zo aan. “Ik moet wat gaan doen”,

dacht ik, en dat begint bij mezelf. Via een

oproep in een nieuwsbrief ontdekte ik een

werkgroep met koplopers in mijn eigen buurt,

W.E.N.S., waarmee ik actief aan de slag kon

gaan met duurzaamheidsinitiatieven. Daar heb ik

me toen bij aangesloten, want ik houd ervan om

samen met anderen te werken aan projecten en

van elkaar te leren.

WAT DOET W.E.N.S.?

Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten

(W.E.N.S.) bestaat uit een groep

duurzaamheidsambassadeurs in Nieuw Sloten

die actief de buurt wil verduurzamen. Dit doen

we door buurtbewoners te helpen met onder

andere het laten plaatsen van zonnepanelen en

van het aardgas af te gaan. We zetten kleine

stapjes, maar het is heel mooi om met een groep

zichtbaar vooruit te komen. Ik houd me vooral

bezig met buurtparticipatie: hoe krijgen we meer

bewustzijn en zichtbaarheid in de buurt?

Hiervoor organiseerden we eerder een

duurzaamheidsmarkt, schrijven we artikelen in

buurtnieuwsbrieven en gaan we met

buurtbewoners in gesprek. Bij de opzet van de

Transitievisie Warmte van Amsterdam hebben we

(in samenwerking met de Vrije Universiteit en TU

Delft) een uitgebreide en innovatieve

raadpleging gedaan, waarin mensen op de stoel

van de beleidsmaker werden gezet. Dit gaf

mooie inzichten, daarnaast werden we hierdoor

ook meer zichtbaar. Het doel is dat W.E.N.S. nog

bekender wordt in de buurt, zodat we als

vraagbaak en ondersteuning kunnen helpen bij

duurzaamheidsprojecten van buurtbewoners.

Andersom willen we ook in gesprek blijven met

de gemeente zodat we bij projecten de buurt

kunnen mobiliseren. 

Zelf energiecommissaris 
worden?

Neem contact op met Sophie

de Jong (sophie@02025.nl), zij

kan je meer vertellen over

02025 en het netwerk van

energiecommissaris. 

 

Hans Roeland Poolman woont al 34 jaar in Amsterdam en is energiecommissaris in

postcodegebied 1066. Daarnaast werkt hij bij het AMS institute aan projecten rondom de

energietransitie en experimenten in en rond de stad. Zo houdt hij zich vaak bezig met

startups en nieuwe initiatieven, en hij heeft een eigen bedrijf waarmee hij startende

ondernemingen ondersteunt. 

WAT VIND J IJ  BELANGRIJK

BINNEN DE ENERGIETRANSITIE?

Iedereen vind de energietransitie een belangrijk

onderwerp, maar niet iedereen handelt daar ook

naar. Ik vind het daarom belangrijk dat iedereen

meegenomen wordt in het proces, want we zullen

met z’n allen de energietransitie doormaken. Daarom

richt ik me in mijn werk bij AMS Institute en wij bij

W.E.N.S. ons op inclusiviteit. Een belangrijke vraag

hierbij is hoe je technologie, maatschappelijke

processen en financiële aspecten bij elkaar brengt.

Belangrijk is daarbij ook dat verduurzaming niet

alleen voor de ‘happy few’ is die het kunnen betalen,

er moet kansengelijkheid komen. 

ENERGIECOMMISSARIS BIJ

02025

Omdat ik me zo actief bezig houd met de

energietransitie en ik er een mening over heb, vond

ik dat ik ook de rol van energiecommissaris op me

moest nemen. Actief bijdragen, niet alleen voor

mezelf, maar ook om het netwerk in de stad uit te

breiden. Het netwerk bestaat uit goede initiatieven

waarbij je van elkaar kunt leren en elkaar kunt

inspireren. Hoe meer mensen zich aansluiten en hoe

groter het netwerk wordt, hoe meer we kunnen

samenwerken en de energietransitie kunnen

versnellen. Het is daarbij ook belangrijk dat het

netwerk verspreid is over de stad, met actieve

mensen in verschillende buurten, want iedereen

kent zijn of haar eigen buurt het best. 

Meer weten?

Wil je meer weten over

W.E.N.S. of praat je graag

verder? Bekijk het profiel van

Hans Roeland op de website

van 02025 of ga naar de

website van W.E.N.S. 

 

Kom met Hans in contact!
 

Ben jij bezig met een

soortgelijk project, deel je

graag je ervaringen of

heb je tips? Kom in

contact met Hans

Roeland:

hansrp@wens.amsterdam

 

WAT IS JOUW PROJECT BINNEN

W.E.N.S.?

Ik woon in de buurt Park Haagseweg. Ik ben nu voor

mijn buurt aan het onderzoeken wat een goede

manier is om sneller te verduurzamen. Dit houdt onder

andere in dat we een scan maken, dus onderzoeken

wat mogelijke verduurzamingsopties zijn voor de

buurt. Dit doe ik samen met René van 02025 en met

mensen uit de buurt. Op basis hiervan maken we een

plan van aanpak en willen we een

haalbaarheidsstudie uitvoeren, zodat we praktisch

aan de slag kunnen. 
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