
Uitnodiging           

 

11 oktober 2019, Duurzaamheid in de praktijk  

Steinhagen - Woerden 

 

De klimaatverandering raakt ons allemaal. De uitstoot van CO2 moet naar beneden en Nederland 

gaat van het gas af. De partnersteden Woerden en Steinhagen wisselen kennis en ervaring uit. 

Woerden bijt op 11 oktober de spits af in ons duurzaam gerenoveerde gemeentehuis. 

 

Het wordt een afwisselende dag met bijzondere uitstapjes. Gemeente en bedrijven uit Woerden laten 

u graag zien hoe zij te werk gaan en welke resultaten zij bereikt hebben. Bent u erbij?  

 

V. J. H. (Victor) Molkenboer 

Burgemeester Woerden 

 

Aanmelden 

 

De bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan tot vrijdag 27 september door een mail te sturen naar 

jansen.i@woerden.nl.  

Wanneer u slechts een deel van het programma kunt bijwonen is dat ook mogelijk. Geef dan aan of u 

deelneemt aan het ochtend- of middagprogramma en of u ’s avonds mee wilt eten. Graag hoor ik ook 

of we nog ergens rekening mee moeten houden i.v.m. dieet of toegankelijkheid.  

Heeft u nog vragen? Mail naar Carla Dupont dupont.c@woerden.nl.  

 

Het programma 

 

Ochtendprogramma: 

10.45 uur  inloop 

11.00 uur  Welkom door de gemeente Woerden 

   Terugblik bezoek aan Steinhagen nov 2018 

   Introductie thema Duurzaamheid 

11.30 uur  Mobiliteitstransitie  

11.45 uur  Buurtbatterij, resultaten proef 

12.00 uur  koffiepauze 

12.15 uur  Energiecoöperatie Duurzaam Woerden 

 

 

 

 

 

 



Middagprogramma: 

12.30 uur  uitleg middagprogramma en verdeling in groepen 

12.45 uur  lunch en rondleiding gemeentehuis,  

inclusief film sloop en bouw gemeentehuis 

13.30 Vertrek van de groepen. Elke groep bezoekt andere locaties.  

 Groep 1, wonen en winkelen 

 Groep 2, landbouw en bedrijven  

Groep 3, horeca en energiecoöperatie 

16.30 uur  Wat hebben we gezien? Terugblik en borrel 

Locatie: Meet in Office, De Bleek 13, Woerden  

18.00 uur  Diner in het Gemeentehuis Woerden 

Met korte presentatie van Sandra Oosterhout 

 

Er zal zowel Duits als Nederlands gesproken worden. Zowel bij het middag- als het ochtend 

programma zijn mensen aanwezig die kunnen tolken. 


