Bijeenkomst AlliantieRaad op dinsdag 16 april 2019

Lokaal in actie voor energiezekerheid
De Sociale Alliantie brengt op 16 april 2019, van 10.30 tot 13.00 uur, de achterban bijeen
voor een consultatie over lokaal beleid ten aanzien van de dreigende opkomst van
energiearmoede. Iedere groep of organisatie die meedoet met het netwerk van de Sociale
Alliantie wordt uitgenodigd een of enkele mensen af te vaardigen naar de bijeenkomst van
de AlliantieRaad. Deze wordt gehouden in het hoofdgebouw van de FNV te Utrecht.
Thema
Het centrale thema van de AlliantieRaaad van 16 april a.s. is: de bijdragen die lokaal geleverd
kunnen worden aan de strijd tegen het ontstaan van een energiekloof. De energietransitie is
een van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende tijd. Landelijk en lokaal
worden er plannen voor gemaakt en worden er campagnes voor gestart. De vraag is of
daarbij voldoende aandacht is voor mensen met een kleine portemonnee. De overgang naar
duurzame energie kan alleen succesvol verlopen als die gepaard gaat met sociale
maatregelen. Anders lopen we het risico dat klimaat de nieuwe splijtzwam in de
samenleving wordt. Dat vraagt ook lokaal om maatregelen. Er is een conceptnotitie
opgesteld met tien punten die in gemeenteraden en andere lokale organisaties aan de orde
gesteld kunnen worden. De Sociale Alliantie roept lokale organisaties op om in actie te
komen voor energiezekerheid. Er worden concrete vragen gesteld en suggesties gedaan.
Aan de hand daarvan kan besproken worden wat lokaal gedaan kan worden om energieonrechtvaardigheden te voorkomen of te repareren.
Plaats
FNV Centraal Vakbondshuis, Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht
(vlak bij station Utrecht Leidsche Rijn)
Aanmelden: info@socialealliantie.nl

Programma
10.15 – 10.30 u

ontvangst

10.30 – 10.45 u

opening door Kitty Jong, voorzitter Sociale Alliantie
Over de noodzaak om lokaal in actie te komen voor energiezekerheid

10.45 – 11.00 u

presentatie van de conceptnotitie Wat kan lokaal gebeuren aan het
dichten van de energiekloof?

11.00 – 12.00 u

Bespreken van de tien onderwerpen/vragen die aan gemeenten
worden voorgelegd met het verzoek hierover lokaal een
maatschappelijke dialoog te voeren met als input het opstellen van
een lokaal beleid dat energiezekerheid biedt ook voor de laagste
inkomensgroepen.
Gedachtewisseling wordt gevoerd in kleine groepen.

12.00 – 12.30 u

uitwisseling van resultaten van groepsdiscussies

12.30 – 13.15 u

broodje

