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Missie
Het Energie Netwerk in Groene Hart (ENiGH) is een 
collectief dat inwoners van Gouda en omstreken 
samenbrengt rond duurzaamheidsthema’s zoals 
energietransitie, vergroening, circulaire economie 
en klimaatadaptatie. In en via het netwerk 
mobiliseren we mensen om hun rol te pakken 
in de verduurzaming van hun eigen straten en 
buurten en die rol in te vullen op een manier die 
bij hen past en hen zoveel mogelijk opbrengt, niet 
alleen in financiële zin maar ook in termen van 
empowerment en sociale verbinding.
 
Visie
ENiGH wil burgers, individueel maar liefst in 
collectiviteiten, mede-eigenaar maken van de 
oplossingen voor de duurzaamheidsopgaven waar 
zij voor staan. ENiGH gelooft in de kracht van de 

inwoners van Gouda. Hier is al veel moois door 
de samenleving tot stand gebracht. We denken 
daarom dat het in onze stad mogelijk is om elkaar 
als inwoners door bundeling van kennis, kracht en 
kapitaal in staat te stellen om een eigen koers te 
kiezen en eigen verantwoordelijkheid te nemen in 
duurzaamheidsvraagstukken.

Toelichting
We nodigen je uit om onderaan de pagina een 
reactie te geven!

thema 
duurzaamheid & energie, netwerk/ organisatie
E-mailadres
info@enigh.nl

Heleen van Praag  
Ik moet wel wennen aan deze nieuwe 
naam. Zowel taalkundig als qua 
uitstraling. Maar we mogen niet meer 
meedenken over alternatieven?
10-jan.-2020 10:41  Beantwoord

Heleen van Praag  
Goed dat er zo veel initiatieven zijn 
om Gouda duurzamer te maken. Wat 
ik zou willen is om concrete plannen 
goed door te rekenen, niet zozeer op 
kosten, maar op beoogt resultaat. Ik 

UPDATE Energienetwerk  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum 
10-jan.-2020 10:41  Beantwoord

Bestuurslid gezocht  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
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ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum 
10-jan.-2020 10:41  Beantwoord
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Peterpaul Kloosterman  
Natuurlijk! We zijn constant in 
ontwikkeling ;-)
10-jan-2020 11:05  Beantwoord
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BETROKKENEN     AGENDA     BERICHTEN     VRAAG & AANBOD     WENSEN     CONTACT  

23 APRIL 2021 - 20.00 UUR  

Bestuursvergadering
Meld je even aan als je erbij wilt zijn.

31 APRIL 2021 - 14.00 UUR  

Verkenningsbuurt 
Goverwelle
Meld je even aan als je erbij wilt zijn.
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= een query van alle activiteiten 
Dus alleen items die betrekking hebben op dit 
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collectief dat inwoners van Gouda en omstreken 
samenbrengt rond duurzaamheidsthema’s zoals 
energietransitie, vergroening, circulaire economie 
en klimaatadaptatie. In en via het netwerk 
mobiliseren we mensen om hun rol te pakken 
in de verduurzaming van hun eigen straten en 
buurten en die rol in te vullen op een manier die 
bij hen past en hen zoveel mogelijk opbrengt, niet 
alleen in financiële zin maar ook in termen van 
empowerment en sociale verbinding.
 
Visie
ENiGH wil burgers, individueel maar liefst in 
collectiviteiten, mede-eigenaar maken van de 
oplossingen voor de duurzaamheidsopgaven waar 
zij voor staan. ENiGH gelooft in de kracht van de 

inwoners van Gouda. Hier is al veel moois door 
de samenleving tot stand gebracht. We denken 
daarom dat het in onze stad mogelijk is om elkaar 
als inwoners door bundeling van kennis, kracht en 
kapitaal in staat te stellen om een eigen koers te 
kiezen en eigen verantwoordelijkheid te nemen in 
duurzaamheidsvraagstukken.

Toelichting
We nodigen je uit om onderaan de pagina een 
reactie te geven!

thema 
duurzaamheid & energie, netwerk/ organisatie
E-mailadres
info@enigh.nl

Heleen van Praag  
Ik moet wel wennen aan deze nieuwe 
naam. Zowel taalkundig als qua 
uitstraling. Maar we mogen niet meer 
meedenken over alternatieven?
10-jan.-2020 10:41  Beantwoord

Heleen van Praag  
Goed dat er zo veel initiatieven zijn 
om Gouda duurzamer te maken. Wat 
ik zou willen is om concrete plannen 
goed door te rekenen, niet zozeer op 
kosten, maar op beoogt resultaat. Ik 

UPDATE Energienetwerk  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis aute irure 
dolor in reprehenderit in voluptate velit 
esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt 
mollit anim id est laborum 
10-jan.-2020 10:41  Beantwoord

LAATSTE BERICHTINTERACTIE TUSSEN BETROKKENEN

» meer foto’s (incl. een lightbox)

Peterpaul Kloosterman  
Natuurlijk! We zijn constant in 
ontwikkeling ;-)
10-jan-2020 11:05  Beantwoord

FOTO CAROUSSEL (optioneel)LOGO (of vierkante foto)

BETROKKENEN     AGENDA     BERICHTEN     VRAAG & AANBOD     WENSEN     CONTACT  

23 APRIL 2021 - 20.00 UUR  

Bestuursvergadering
Meld je even aan als je erbij wilt zijn.

31 APRIL 2021 - 14.00 UUR  

Verkenningsbuurt 
Goverwelle
Meld je even aan als je erbij wilt zijn.

AGENDA VAN MINI-WEBSITE

Contact met de projectleiders  
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AGENDA VAN MINI-WEBSITE

Wat betreft de indeling van de pagina:
Dus wel of geen foto caroussel. 
Eerst een strook met informatie, 
of juist het laatste bericht en laatste agenda items bovenin

Dezelfde opbouw van de homepage van huidige website zou 
 kunnen aangehouden worden  
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AGENDA VAN MINI-WEBSITE

Een laatste algemene wens:
- ik zou heel graag de mogelijkheid hebben om op een wat eenvou-
diger manier ‘extra pagina’s’ te kunnen aanmaken op gebiedonline.
Ik weet niet hoe dat bij de anderen is maar ik vind het iedere keer 
vreselijk zoeken...
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