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Wat wij willen is simpel. Leiden en omgeving energieneutraal maken. En wel zo snel mogelijk. Dus inzetten op
energiebesparing en duurzame energie waar dat maar kan. En met eenieder die dat ook wil.
Bewoners, bedrijven,
kennisinstellingen, de gemeente,
allen kunnen hun bijdrage leveren.
Veel van hen weten dat en zijn al aan de slag,
maar even zovelen weten het ook, maar
doen niets en even zovelen weten het
niet en doen dus ook niets.
Als non-profitorganisatie doet Energiek
Leiden daar wat aan. Sinds enige jaren
alweer, vanuit de overtuiging dat het
mobiliseren van de lokale kracht essentieel is
voor het realiseren van de klimaatneutrale
energievoorziening. Techniek, geld, regels, dat
hebben we allemaal nodig, maar werken
onvoldoende als er te weinig burgers,
ondernemers besluiten om daadwerkelijk te
investeren in energiebesparing en duurzame
energie.
Onze ervaring is inmiddels dat er veel gebeurt in
de lokale netwerken die Leiden rijk is en dat die
op het niveau van de wijk te mobilseren zijn voor
duurzame energie, omdat men hecht aan zijn
wijk, aan zijn buurt, graag in Leiden woont, en op
dat schaalniveau invloed kan hebben op wat er
gerealiseerd worden. Een mogelijkheid om weer
greep te krijgen op de eigen energievoorziening,
als antwoord op de grootschalige, anonieme
infrastructuur die het nu is geworden.

Professionals die graag voor de stad werken, dat
voor ons op vrijwillige basis doen, maar
tegelijkertijd hun sporen en brood verdienen in
de energietransitie.
En dat geldt ook voor de partners die
zich aan Energiek Leiden hebben
verbonden. De leveranciers van
duurzame energie-installaties, de
isolatiebedrijven, de bedenkers van
innovatieve financiele oplossingen, allen zijn
gepokt en gemazzeld in de markt. En ze zijn
gevestigd in Leiden of vlak daarbij. Wat ook dat is
lokaal werken. Want zonder onderling vertrouwen
kom je nergens, en dan is
het toch handig als de
bedrijven elkaar
kennen van de
ondernemersvereniging.

En wat levert het op? Veel, maar ook nog weinig.
Veel als het gaat om het mobilseren van de lokale
netwerken, de samenwerking met gelijkgezinde
initiatieven in de gemeente, de contacten met de
gemeente die zijn Duurzaamheidsagenda aan het
uitrollen is, de gesprekken met ondernemend
Leiden, met het BioSciencePark en de Universiteit.
Veel als we ons realiseren dat Leiden een stad is
met veel monumenten en erfgoed, die de stad
maken tot wat het nu is, maar toch geen
belemmering om ook dat te verduurzamen waar
dat kan.
Nog te weinig als het gaat om concrete resultaten
en investeringen, maar die vragen nu eenmaal
meer tijd. Onze inzet is om die te versnellen,
met professioneel advies, praktische
informatie en begeleiding. En
daar kunnen we nog wel
wat deskundigen bij
gebruiken.

«

Voor ondernemers en andere professionele
partijen geldt dit aspect wat minder, maar bij hen
telt vooral deskundigheid en zakelijkheid.
Aspecten die Energiek Leiden hoog in het
vaandel heeft en daarom vooral werkt met
professionals.
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