Beste wijkbewoners,
In deze nieuwsbrief aandacht voor energietransitie en duurzaamheid. Volg
de talkshow voor onze wijken op 20 mei, of kom langs op de plantjesdag op
29 mei bij het huis van de buurt Matilo en maak kennis met onze nieuwe
wijkambassadeur duurzaamheid
Talkshow Energietransitie in onze wijken op 20 mei
Op 20 mei organiseert de gemeente een online talkshow voor de wijken Meerburg,
Roomburg en het Waardeiland. Dit is de 11e talkshow van een serie talkshows over wijk
specifieke plannen ten aanzien van de energietransitie die de komende jaren plaats moet
vinden in Leiden.
Waar staan we en welke plannen zijn er in onze wijken over het opwekken van energie,
alternatieven voor aardgas en het besparen van energie? Lokale experts komen aan het
woord, zoals de wijkambassadeurs duurzaamheid en ondernemers of bewoners die al volop
aan de slag zijn met hun woning of bedrijfspand.
De talkshows staan onder leiding van Gideon Roggeveen en zijn het startschot voor
Stadsgesprekken over energietransitie. U bent van harte uitgenodigd hieraan deel te
nemen. Via de chatfunctie kunt u meepraten en vragen stellen aan de deelnemers van de
talkshow en beleidsmedewerkers van de gemeente.
Volg de livestream via YouTube (www.youtube.com/leidencitycouncil) De uitzendingen zijn
hier later ook terug te kijken. Zie https://www.gagoed.nl/talkshows/ voor de data voor
talkshows in de andere wijken en om talkshows terug te kijken.

Nieuwe wijkambassadeur duurzaamheid
Sinds april is wijkgenoot Maaike Vinkenburg onze nieuwe ambassadeur duurzaamheid voor
Roomburg en Meerburg. Het belangrijkste doel van Maaike is om bewoners te inspireren en
te ondersteunen om hun woning te verduurzamen en waar het past ook hun levensstijl.
Energiebesparende maatregelen helpen om de energierekening te verlagen, dat is goed
voor je portemonnee, goed voor je directe leefomgeving, goed voor ons klimaat. Zie ook
www.gagoed.nl. In de volgende editie van RoMe en op de website van de wijk volgt
binnenkort meer informatie. Maaike is te bereiken via duurzaamroommeerburg@gmail.com.

Duurzame tips voor huurders bij Huis van de buurt Matilo op 29 mei
Op 29 mei van 10.00 tot 12.30 uur organiseert de bewonerscommissie Rivierenwijk samen
met Portaal de jaarlijkse Plantjesdag om de balkons van de bewoners op te fleuren. Voor
meer informatie raadpleegt u Ria van der Zwaan (06-12275545) van de bewonerscommissie.
Op hetzelfde moment staat de wijkambassadeur en wat enthousiaste wijkgenoten naast de
bewonerscommissie en de plantjes met een kraam vol met tips, adviezen en voorbeelden
van energiebesparende maatregelen, ook goed voor uw portemonnee! Kom gezellig langs
om kennis te maken met duurzame doeners in de wijk!

