
Beleidsplan Stichting Elkenien Grien.

Doel van de Stichting Elkenien Grien is:
In het jaar 2030 is de oude gemeente Dongeradeel, dat is Dokkum en wijde 
omgeving, energie neutraal.
Dat betekent dat alle woningen in dit gebied, al het verkeer, al het overige 
(middenstand, horeca, scholen , gemeentegebouwen, bedrijven, ziekenhuis, etc., 
kortom: de gebouwde omgeving) maximaal hebben  bespaard op hun energie (40%) 
en zelf of met anderen de resterende energie hebben opgewekt  met “zon, wind en 
water” , of met biogas, geothermie, e.d.. in 2030.
Het jaar 2030 is overgenomen van de Stichting Urgenda. Dit  i.t.t. de afspraken van 
Parijs, waarbij gesproken wordt over het jaar 2050. Urgenda vindt dat veel te laat. 
Volgens Parijs mag de aarde niet meer dan 2 graden opwarmen. Die doelstelling ga 
je niet halen volgens Urgenda als je zolang wacht met drastische maatregelen.

Werkzaamheden van de Stichting Elkenien Grien.
Werkzaamheden:
A. Het Energiecafé, gevestigd in Dokkum, is een kenniscentrum voor de burgers, die
hun woningen willen isoleren en zelf energie willen opwekken. In het Energiecafé 
hebben de bedrijven ASN zonnepanelen, aannemer Weidenaar, Drowa vloerisolatie, 
schildersbedrijf Wyger Smits en  de Rabobank een stand. Zo kunnen de bezoekers 
zien hoe hun woning geïsoleerd kan worden en hoe zij zelf energie kunnen 
opwekken. 
1. spreekuren in Energiecafé. 
Woensdag en zaterdagmiddag is het café geopend en zijn er twee vrijwilligers 
(energieambassadeurs) aanwezig om de bezoekers met raad en daad bij te staan. 
Er zijn vijf vrijwillige energieambassadeurs, waarvan twee professioneel technisch 
geschoold zijn. De anderen hebben de cursus “hoe word ik energieambassadeur” 
gevolgd.
2. presentaties in Energiecafé.
Per jaar worden 5 presentaties gegeven over belangrijke onderwerpen in de 
energietransitie.
B. Acties voor het hele werkgebied.
1. de warmtecamera acties. 
De warmtecamera actie is gebonden aan lage buitentemperaturen. Per seizoen 
staan tenminste drie acties gepland. 
2. Er zijn plannen om grotere acties te doen, ook met de bedrijven, met wie Elkenien 
Grien 
samenwerkt.

3. Bezoeken aan huis door de vrijwillige energieambassadeurs voor advies over 
isolatie en opwekking van energie.
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C. Publiciteit
Om de burgers te betrekken bij de energietransitie is goede en constante 
communicatie onontbeerlijk. Zonder communicatie zou het Energiecafé veel minder 
bezoekers hebben. Nu al zien we meer bezoekers na een artikel in de media of op 
facebook. 
Elkenien Grien maakt hiervoor gebruik van de diensten van een comunicatiebureau.
De kanalen waarvan gebruik gemaakt wordt:
a. De website van Elkenien Grien.
b. De lokale media. Regelmatig worden persberichten gestuurd en geplaatst.
c. Facebook wordt gebruikt.
d. Nieuwsbrief komt iedere 2 maanden uit.
e. Mailinglist wordt bijgehouden van alle contacten van Elkenien Grien.

Samenwerking
De stichting Elkenien Grien zoekt zoveel mogelijk samenwerking met alle 
organisaties, die hetzelfde doel nastreven. Er is een goede samenwerking met de 
woningcoöperatie Thús Wonen en met diverse verenigingen van Dorpsbelang. 
Bovendien wordt samengewerkt met een aantal lokale bedrijven (zie boven). 
Het beste resultaat wordt behaald door zoveel mogelijk samenwerking, ook met de 
overheid zowel gemeentelijk als provinciaal. 

Planning voor de komende jaren:
Vanaf 2021:
Elkenien Grien richt zich nu ook op “mobiliteit”. 
Vanaf 2025:
Elkenien Grien richt zich ook op overigen: bedrijven, kantoren, middenstand, 
scholen,  kortom op de gehele gebouwde omgeving.
In 2030 is ons werkgebied energie neutraal.

Opmerkingen:
1. Natuurlijk is het niet zo, dat Elkenien Grien alleen de energietransitie in dit gebied 
tot een succes maakt. Landelijk, provinciaal en gemeentelijk zullen er afspraken 
gemaakt worden en doelen gesteld. Daar zal Elkenien Grien zich bij aan moeten 
sluiten. Wel wil de stichting het energietransitie proces proberen te versnellen, gezien
de ernst van de klimaatcrisis.
2. Ieder jaar zal voor Elkenien Grien een nieuw aangepast werkplan gemaakt moeten
worden
3. Samenstelling van het team Elkenien Grien. De teamleden wonen en zijn actief in 
het werkgebied: in de politiek, de Rabobank, het bedrijfsleven, biodiversiteit, en 
dorpsbelang.
Deze hoedanigheden zijn erg belangrijk voor de contacten met de burgers en dus 
voor het slagen van de missie van Elkenien Grien.

                                                                                 


