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Wat gebeurde er allemaal sinds 
onze laatste ALV op 9 mei 2019? 



Projecten Traaise Energie Maatschappij



Projecten Traaise Energie Maatschappij

• Traais Warmtenetwerk: fase 1.1. in de grond
– Eerste bewoners ontvangen Traaise warmte in 2021!

• Windmolen De Noord vergunning onherroepelijk
– Bouw start dit jaar!

• Zonnepark De Bergen vergund…. en vergunning vernietigd
– Nieuwe ronde, nieuwe kansen in 2021!

• Energiebrouwerij in opbouw
– Zichtbare ontwikkelingen!

• Geothermie in onderzoek
– Opsporingsvergunning diepe geothermie verkregen



Bijeenkomsten voor Traaienaren

Bewonersbijeenkomsten Traais Warmtenetwerk 

Mei 2020 Online uitzending  Leven in de Energiebrouwerij



Bijeenkomsten voor Traaienaren

• Meet Ups
– De Geest is uit de fles, Zaal De Abt
– Traaise Bouwstenen, Online vanuit zaal De Abt

• Informatie en inspraak
– Traais Warmtenetwerk: 12 bijeenkomsten Witte Kerkje + 4 online sessies 
– Leven in de Energiebrouwerij: meepraten over de witte boerderij in 4 

bijeenkomsten waarvan één online
– Financieel college over TEC / TREM

• Recreatief
– Puzzelfietstocht & kleuractie zwembad voor kinderen



Overeenkomsten voor de toekomst



Overeenkomsten voor de toekomst

• TEC nam in juni 2020 Prioriteitsaandeel in TREM
– TREM is nu juridisch in handen van BDEW (Brabantse Duurzame Energie Werken)

– TEC heeft zeggenschap over TREM tijdens ontwikkelingsfase

– Rekening en risico blijft bij BDEW tot overname
– TEC heeft exclusief recht (geen plicht) tot overname TREM na ontwikkelingsfase

• Samenwerkingsovereenkomst Traais Warmtenetwerk
– TEC / TREM en Gemeente Drimmelen t.b.v. Rijksbijdrage 

Aardgasvrijewijken



Interesse van buiten



Interesse van buiten

• Media zeer geïnteresseerd
– Speciale reeks over TEC in NRC. Genoemd in Trouw
– Regelmatig in BN DeStem en Rondom de Toren 
– Zichtbaar op TV: NOS journaal, RTL Nieuws, Omroep Brabant, 

Omroep Drimmelen
– Artikelen en interviews in (vak-)bladen  

• TEC krijgt bezoek (men wil van ons leren)
– Gemeenten
– Energiecoöperaties en belangenverenigingen
– Bestuurders en politiek



Activiteiten van onze vrijwilligers



Activiteiten van onze vrijwilligers

• Ruim 800 Energiebespaarboxen
– Bedenken, plannen, samenstellen en uitdelen 

• Promotie Traaise Bouwstenen
– Actief op straat aanwezig en in gesprek met Traaienaren

• Meedenken en vormgeven
– Bijeenkomsten ondersteunen
– Vergaderen over organisatorische, juridische en technische zaken

• TEC-bier brouwen en drinken
– Vroeg op om in de ketel te roeren
– Gezelligheid op 1,5 meter 



Vooruitblik 2021



Vooruitblik 2021

• Zichtbare vooruitgang TREM projecten 
• Mooie bijeenkomsten en activiteiten
• Betrokkenheid Traaienaren verder vergroten

– Het verhaal helder: wat levert het collectief op voor de Traaienaar? 
– Nog meer (jonge) Traaienaren doen mee
– TEC Journaal gestart, daar gaan we lekker mee door

• Organisatie verder versterken
– Vrijwilligers; onze actieve verbinders met het dorp
– Gezonde verbinding TEC & TREM; noodzaak voor de toekomst
– Bestuurswisselingen & nieuwe aspirant-bestuursleden



TEC-Jeugd 2019 - 2020

• Laatste ALV 9 mei 2019 verzoek uit de vergadering om meer jeugd 
te betrekken

• Verschillende ideeën zijn geprobeerd, maar niet verder uitgewerkt : 
gebrek aan mankracht -> uitwerken ideeën en toetsen -> PvA

• Geen specifieke acties voor de jeugd, wel was de jeugd aanwezig bij 
sommige bijeenkomsten:
- Obligaties: Zwembad actie, inkleuren van ijsjes / Puzzelfietstocht/ Wedstrijd 

ontwerp je eigen ansichtkaart
• Missing Chapter Foundation

[Waarom zouden kinderen NIET meedenken?]



TEC-Jeugd 2021 en verder

• Onderzoeken wat is haalbaar / wenselijk 
• Verschillende jeugd categorieën - doelgroepen?
• Plan maken voor 2021 i.s.m. BUAS/NHTV 

Korte & lange termijn
• Kartrekker jeugd / vrijwilligers vinden
• Verder uitrollen pilot Missing Chapter Foundation



Blijf geïnformeerd!

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Volg ons via het TEC Journaal, de nieuwsbrief, 
onze website en social media!

We hopen je in 2021 weer te spreken 
tijdens een van onze Meet Ups!


