
Najaar 2021: impuls voor duurzaamheid 

Afgelopen najaar werd pas echt duidelijk 
dat we met ons allen meer zullen moeten 
doen om de aarde in balans te houden. De 
klimaattop in Glasgow heeft laten zien dat er 
een begin is gemaakt, maar dat er nog veel 
meer moet gebeuren. En het kersverse Haagse 
regeerakkoord is wat klimaat en duurzaamheid 
betreft behoorlijk ambitieus. Dit terwijl wij in 
Nispen al duidelijk bezig zijn met aandacht 
voor verduurzaming van ons dorp. Daarover 
gaat dit bulletin.

Perspectiefbijeenkomst in 2022

De dorpsdialoog van oktober 2021 is bezocht 
door 60 Nispenaren die actief deelgenomen 
hebben aan de uitwisseling van ideeën, 
mogelijke verbeteringen en uitgangspunten 
om in Nispen te komen tot een meer duurzaam 
woon- en leefmilieu. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is de energietransitie. Dat wil zeggen 
de overgang van fossiele brandsto� en, zoals 
aardgas, aardolieproducten en hout naar andere 
hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast ook 
veel creatieve ideeën over hoe we dat zouden 
moeten doen, dus hoe we samen met elkaar 
zouden moeten optrekken om daar in Nispen 
iets moois van te maken. De uitkomsten van deze 
dorpsdialoog gaan we in 2022 presenteren aan 
alle deelnemers en alle andere Nispenaren. Dat 
doen we in de perspectiefbijeenkomst. Daarvoor 

hadden we al een datum in gedachten, maar 
vanwege corona is dat onzeker geworden. Zodra 
we met enige zekerheid een datum weten, volgt 
een uitnodiging aan alle Nispenaren.

Je huis testen

Tijdens de dorpsdialoog kwam ook vaak naar 
voren dat we niet alleen bezig moeten zijn met 
de energietransitie, maar dat de eerste winst is: 
energie besparen. Daarbij is een scan van je huis 
een belangrijk hulpmiddel. Frans heeft zich bij 
de Stichting Energietransitie Roosendaal (StER) 
aangemeld als vrijwilliger en een test laten doen 
van zijn eigen woning aan de Prins Bernhardstraat 
in Nispen. Dat is een leerzame test geworden die 
veel informatie geeft over waar je huis warmte 
verliest en je dus eigenlijk bezig bent te stoken 
voor de mussen. Het gevolg is wel dat Frans zelf 
ijverig is gaan isoleren met steenwol en tocht 
strips. Die eerste klap is een daalder waard, want 
met een kleine investering wordt veel bespaard. 
Natuurlijk kan er veel meer! Kijk daarvoor op: 
https://nispenec.nl/2021/01/07/duurzaam-wonen/. 
Onder de 60 deelnemers aan de dialoog verloten 
we 3 blowerdoortesten. De trekking 
zal tijdens de perspec-
tiefbijeenkomst 
uitgevoerd 
worden door 
onze huis-
arts V. Dom.

Het Nispens Energie Collectief wenst alle 
Nispenaren prettige feestdagen toe en een 
duurzaam, gelukkig en gezond nieuwjaar!
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