
 
 

 

 

Steden en Burgers Energieforum 
Jaarlijkse conferentie 2020 van Energy Cities 

Over het Forum 
Bent u het zat om in een conferentie naar eindeloze 
toespraken te moeten luisteren? Heeft u behoefte 
aan het voeren van dialogen en aan zinvolle peer-to-
peer uitwisselingen? 

Bent u bereid om de grenzen van onze acties te 
heroverwegen of droomt u van een plaats om uw 
werk zichtbaar te maken en nieuwe partners te leren 
kennen? Dan is het eerste Steden en Burgers 
Energieforum in Heerlen iets voor u! 

Wij willen dat onze jaarlijkse conferentie meer is dan 
drie dagen gezellig samen zijn: het Forum dient 
debatten te stimuleren en inspiratie te bieden aan de 
deelnemers en de ontvangende stad, Heerlen. Wij 
willen dat de lokale gemeenschap ons uitdaagt.  

Gedurende 3 dagen gaan we: 

• De vorderingen, mogelijkheden en de 
diversiteit van lokale energieinitiatieven 
TONEN 

•  De oplossingen, mislukkingen en behoefte 
aan nieuw beleid en juridische kaders met 
elkaar DELEN 

•  De normale gang van zaken, de EU-agenda 
en onze eigen manier van denken DOOR 
ELKAAR SCHUDDEN! 
 

Wat willen we bereiken? 

We willen laten zien hoe levendig de lokale energie 
initiatieven zijn door ons te richten op 
samenwerkingen tussen verschillende gemeenten en 

gemeenschappen. We gaan aantonen dat de 
overgang volop bezig is ! Door dergelijke 
partnerschappen te verkennen, willen we positieve 
acties benadrukken die verder gaan dan vechten 
tegen en zich aanpassen aan de klimaatverandering, 
om lokale economieën en beleidsvorming op lokaal 
niveau opnieuw uit te vinden. 

Het Europese netwerk van energiecorporaties 
REscoop opent de conferentie om enkele relevante 
projecten uit geheel Europa te presenteren. Voor 
deze partner is gekozen omdat wij ernaar streven 
samen te werken met relevante partners die de beste 
praktijken tussen steden en burgers bij een breder 
publiek promoten.  

2020 wordt het eerste jaar van de nieuwe Europese 
Commissie: daarom hebben wij Vice Voorzitter Frans 
Timmermans uitgenodigd. Hij keert terug naar zijn 
geboortestad Heerlen om de ontwikkeling van de 
nieuwe ‘’Europese klimaatcultuur’’ waarmee hij is 
belast te bespreken.  

Waarom u zou moeten komen 
Iedereen speelt een belangrijke rol in de komende 
veranderingen! 

De conferentie is er voor iedereen. Hoewel het zich in 
de eerste plaats richt op actieve vertegenwoordigers 
van verschillende Europese steden, bent ook u 
welkom om uw eigen ervaringen te delen en om het 
gesprek aan te gaan met het bestuur van uw eigen 
stad.  

Wij hebben een jubileum te vieren! 



 
 

 

 

Energy Cities wordt 30 in 2020. Sinds het jaar 1990 
hebben wij een lokaal aangestuurde energietransitie 
verdedigd. Kom naar de conferentie en vier dit met 
ons! 

Wanneer en waar? 
De conferentie vindt plaats van 22 april tot en met 24 
april 2020 in Heerlen (Nederland). Een stad die 
gunstig gelegen is met verschillende uitvalswegen 
naar Duitsland, België en Frankrijk, in het hart van 
Europa. 

Organisatoren 
Energy Cities is het Europese stadsnetwerk dat een 
lokaal aangestuurde energietransitie verdedigt. We 
willen een radicale transformatie van de 
energiesystemen en het beleid, waardoor onze 
burgers de macht krijgen om vorm te geven aan een 
gedecentraliseerde en duurzame energietoekomst. 
De energietransitie draait niet alleen om schone 
energie en geweldige technologieën maar het gaat 
ook over het slimme gebruik van hulpbronnen en 
tegelijkertijd om de versterking van lokale participatie 
en welzijn in een democratisch Europa.  

Met onze gemeenschap bestaande uit meer dan 
duizend lokale overheden in 30 verschillende landen 
starten we een vertrouwelijk dialoog tussen 
stadsleiders en nationale instellingen om de 
energietransitie in Europa te versnellen.  

www.energy-cities.eu 

Heerlen is een stad gelegen in het zuidoosten van 
Nederland, in de provincie Limburg. Heerlen is het 
centrum van de mijnkolenindustrie in Nederland 
geweest. In de afgelopen jaren heeft Heerlen een 
ongelofelijke transitie doorstaan. Hiervoor is de stad 
Heerlen internationaal bekroond. Heerlen heeft veel 

baanbrekende projecten op het gebied van 
geothermische energie.  

www.heerlen.nl   

Onze partners 
Wij willen ons Forum lokaal verankeren daarom 
hebben wij ervoor gekozen een samenwerking aan te 
gaan met twee belangrijke partners. Vanuit de stad 
Heerlen is het lokale duurzame energiebedrijf Mijn 
Water onze partner. Voor meer informatie over deze 
partner kunt u terecht op de website: 

www.mijnwater.com 

Onze tweede partner is ons Nederlandse collectie lid, 
de vereniging Klimaat Verbond Nederland. Om weer 
te weten te komen over deze partner kunt u terecht 
op de website: 

www.klimaatverbond.nl  

Wilt u meer te weten te komen? 
www.annualconference.energy-cities.eu 

http://www.klimaatverbond.nl/
http://www.annualconference.energy-cities.eu/
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