
 

Introductie op het Jaarplan van Coöperatie Energiek Leiden: Groeien en vaart maken 

Beste leden van Energiek Leiden, 

De energietransitie in Leiden komt op gang: de eerste wijkuitvoeringsplannen worden geschreven, de 

gemeente rolt een plan uit voor gezamenlijke inkoop van verduurzamingsmaterialen, er wordt gewerkt aan de 

levering van restwarmte uit Rotterdam, de energiecoaches van Energiek Leiden gaan van deur tot deur en in 

verschillende wijken zoeken bewoners uit hoe ze een duurzame warmtevoorziening kunnen realiseren waar ze 

zelf zeggenschap over hebben. 

Die zeggenschap is wat Energiek Leiden betreft een belangrijk, misschien wel hét belangrijkste onderwerp in de 

energietransitie. Wanneer we straks overstappen op duurzame energie, moet dat wel op een manier gebeuren 

die gunstig uitpakt voor ons allemaal. Energiek Leiden is in 2022 van een stichting verandert in een coöperatie. 

Dat hebben we niet voor niets gedaan: een coöperatie is een democratische vereniging met leden die 

meebeslissen. Via de ledenvergadering kunnen jullie luid en duidelijk laten weten waarvoor Energiek Leiden 

zich moet inzetten: maak dus gebruik van die zeggenschap! Dit is het moment om ons als bewoners te 

bemoeien met de plannen in de stad. 

Ons doel (de Leidse energietransitie versnellen) is onveranderd, maar een coöperatie heeft een ander plan 

nodig dan een stichting. Daarom hebben we een vers jaarplan opgesteld dat we aan jullie, onze leden 

voorleggen. 

Kort gezegd willen we twee dingen doen: 

1. De coöperatie uitbreiden en versterken. 

2. Ons nadrukkelijker bemoeien met de energietransitie in Leiden. 

2 gaat niet lukken zonder 1. We hebben méér leden nodig om een factor van belang te worden in de Leidse 

energietransitie en daar de belangen van bewoners te kunnen behartigen. We hebben ook meer actieve en 

betrokken leden nodig. Een coöperatie staat of valt met de bereidheid van jullie als leden om je in te zetten 

voor de doelen die we gezamenlijk afspreken. De nadruk in het jaarplan ligt dan ook op het werven van nieuwe 

leden en het mobiliseren van mensen in een sterke, enthousiaste transitiebeweging in de stad. Zijn we eenmaal 

gegroeid (en dat gaat gebeuren, daarvan zijn we overtuigd) dan gaan we vaart maken. In dit jaarplan vind je 

een overzicht van wat we gaan doen, hoe we dat willen aanpakken en met wie we daarvoor gaan 

samenwerken.  

Om al die plannen te realiseren, hebben we jullie nodig. Er is werk aan de winkel, de mouwen moeten 

opgestroopt want nu “staan alle schroeven los” en hebben we de kans om de energietransitie onze kant op te 

sturen. Dit alles hoeft niet gratis en voor niets te gebeuren. We hebben mensen nodig die als vrijwilliger kleine 

en grotere taken op zich willen nemen. Maar de gemeente heeft ons nadrukkelijk gevraagd om een rol te 

spelen in de energietransitie in de stad en we zijn in onderhandeling over budget om betaalde krachten te 

kunnen aanstellen. 

Als bestuur hebben we ontzettend veel zin om aan de slag te gaan. Het gaat alleen lukken om onze ambitieuze 

plannen te realiseren als we daarbij op jullie kunnen rekenen. Dus kom naar de ALV op 23 maart of meld je via 

info@energiekleiden.nl als je mee wilt doen met onze beweging! 
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