
energieneutraal 
klimaatbestendig worden 

Dat doe je samen 



Opzet presentatie 

•  Wie is Vincent Snels / Eugène-Emile Kuis 
•  Hedikhuizen Duurzaam 
•  Klimaatplein Heusden 



Wie zijn wij… 

Vincent Snels 
•  Inwoner van Hedikhuizen 
•  Woning 0 op de meter maken 
•  Mede initiatiefnemer 

Hedikhuizen Duurzaam 
•  Vertegenwoordiger VEC NB in 

Brabantse Energie Alliantie 
•  (Duurzame) gebieds- en 

vastgoedontwikkeling 

Eugène-Emile Kuis 
•  Inwoner van Hedikhuizen 
•  Mede initiatiefnemer 

Hedikhuizen Duurzaam 
•  Betrokken bij duurzaamheids-

strategieën voor private als 
publieke organisaties 

•  Kwartiermaker Duurzaamheid 
•  Circulaire economie en 

productontwikkeling 



Hedikhuizen Duurzaam 



Hedikhuizen Duurzaam 



Hedikhuizen Duurzaam 



Hedikhuizen Duurzaam 



Waar staan we nu 

•  Coöperatieve vereniging Hedikhuizen 
Duurzaam UA 

•  Werkgroepen 
– Zon 
– Besparing 
– Warmtenet 
– Communicatie 



Klimaatplein Heusden 
•  een open, gastvrije, neutrale en drempelloze 

ontmoetings- en doeruimte, waar de inwoners 
gemotiveerd door de klimaat- en energietransitie 
vraagstukken vrijelijk alles kunnen oppakken wat die 
vraagstukken in de dagelijkse praktijk tot 
oplossing(en) brengt door vernieuwen, samen 
werken, samenwerken, delen, leren en 
enthousiasmeren etc. 

•  Samen: met, door en voor elkaar 
•  Een netwerkorganisatie 



Deelnemers  
•  De deelnemers aan Klimaatplein Heusden zijn 

inwoners van ‘ het land van het Oude Maasje’. 
•   Nu 8 inwoners uit Doeveren, Heesbeen, vesting 

Heusden, Herpt en Hedikhuizen die zijn aangesloten 
op een lokale groep. 

•  We zijn op zoek naar inwoners uit Oudheusden. 
•  Aspirant deelnemers: inwoners uit Vlijmen en Drunen 



Wapenfeiten 
•  Proeftuin voort gemeente Heusden: Anders Werken 

en BZK regeling omgevingswet en energietransitie 
•  Gezamenlijke zienswijze op Visie zonnevelden van 

de gemeente ingediend: teneur laten we samen de 
opgave uitwerken en invullen 

•  Een voorstel opgesteld om de dorpen van het Land 
van ‘t Oude Maasje samen het omgevingsplan te 
laten opstellen. 

•  Elkaar helpen in opzetten van organisatie en 
activiteiten 



Hoe verder 
•  De deelnemers en hun achterbannen bepalen de 

agenda, samen bepalen we de koers 
•  Samenwerking met gemeente uitbouwen 
•  Netwerkontwikkeling richting onderwijs, overheden, 

bedrijfsleven zodat zij met kennis en kunde inwoners 
gaan ondersteunen 

 
Dat is aan inwoners uit  

‘t land van het Oude Maasje 



WAT ZOU U TOEVOEGEN?  
WAT IS UW TIP VOOR ONS? 



Contactgegevens 

Vincent Snels 
•  E-mail: 

v.snels@minostwisk.nl 
•  Mobiel: 0622975109 
•  Website: 

www.minostwisk.nl  

Eugène-Emile Kuis 
•  E-mail: 

eugene.kuis@k2e.nl  
•  Mobiel: 0653699614 
•  Website: www.k2e.nl  

Kijk ook op: www.hedikhuizen.nl en 
www.klimaatpleinheusden.nl  


