Wie is …?

buurttransitie

Oprit Duurzaamheid is de
naam waaronder Donald van
den Akker (1966) als zelfstandige werkt. Sinds 1990 is
hij betrokken bij duurzame
ontwikkeling op verschillende niveaus (van
lokaal tot naƟonaal) en in verschillende rollen: overheden, ngo’s en consultancy. Er zijn
in deze periode bijdragen geleverd aan ondermeer Lokale Agenda 21, de NaƟonale
Strategie voor Duurzame Ontwikkeling, Leren
voor Duurzame Ontwikkeling en het Tilburgse
klimaatbeleid. De theoreƟsche achtergrond is
gevormd door opleidingen op het gebied van
Milieukunde, Bestuurskunde en TransiƟemanagement.
Als verbinder pur sang beschikt hij over een
zeer uitgebreid netwerk op verschillende niveaus en binnen verschillende werkvelden.
Met een werkplek bij The Hub komen hier
vaak nieuwe contacten bij. In zijn eigen
RoƩerdamse woonomgeving is hij ook acƟef

Contact
Voor meer informaƟe kunt u geheel
vrijblijvend contact opnemen met
Oprit Duurzaamheid
Donald van den Akker
06 - 414 35 398
donald@opritduurzaamheid.nl

met het opzeƩen van een BuurtTransiƟe.

www.opritduurzaamheid.nl

Donald is getrouwd en raakt geïnspireerd

(KvK RoƩerdam: 24472568)

door dochter Reza.

Oprit Duurzaamheid
donald van den akker

De sleutel naar duurzaamheid ligt op microniveau: bij de bewoners.
Oprit Duurzaamheid sƟmuleert en begeleidt
bewoners om vanuit
hun eigen buurt de gezamenlijke transiƟe naar
duurzaamheid te maken. Sociale cohesie,
een buurtenergiebedrijf
en duurzame renovaƟe
zijn haalbare resultaten.
De acƟeve betrokkenheid vult het gat tussen
bewoners en gemeentelijk klimaatbeleid. Samen met de bewoners
kan een stad klimaatneutraal worden!

Oprit Duurzaamheid is sinds 2008

Resultaat: buurtenergie
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in de beginfase, een goede procesfa-
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alleen om energie maar vooral om
waardecreaƟe. Door de buurt als een
geheel te benaderen ontstaan er mogelijkheden die op onderdelen onhaalbaar leken te zijn. Na de eerste
ontwikkelfase zijn bewoners daarna
vaak goed in staat om de regie in eigen hand te nemen. Alleen moet die
eerste fase wel mogelijk gemaakt
worden!
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De aanpak

een duidelijke boodschap uit. Niemand

Oprit Duurzaamheid helpt eerst met de
selecƟe van een buurt en het vinden van
de sleutelfiguren in die buurt. Met hen
worden er buurtgenoten gezocht voor
een kernteam. Aan de hand van de belangrijkste buurƩhema’s ontstaat een
structurering voor een buurtvisie. Samen
met anderen wordt deze omgezet in transiƟepaden met concrete acƟviteiten.
Hierbij vindt uiteraard afstemming plaats
met andere betrokkenen zoals de gemeente. De buurt aan de slag!

kan dan meer zeggen dat mensen niet zelf
energie kunnen besparen en opwekken. In
Amersfoort (SoesterkwarƟer) en Castricum Calorie Energie) zijn buurtenergiebedrijven al opgericht.

Oprit Duurzaamheid constateert in het rapport “Sturen naar de
klimaatneutrale stad’ dat gemeenten hun eigen bewoners nog
vooral zien als afnemer van beleidsproducten. Uit gesprekken
blijkt ook dat beleidsmakers op een ander niveau denken en handelen dan bewoners. Een buurƩransiƟe kan een brug vormen
tussen gemeente en bewoners om samen te werken aan klimaatmaatregelen.Oprit Duuurzaamheid kan u hierbij ondersteunen.

Het rapport ‘Sturen naar de klimaatneutrale stad’
kunt u vinden op www.opritduurzaamheid.nl

