
Uitnodiging om deelnemers aan te dragen  

Climate Chase Game & participatiecoalitie 

 
Klimaatverandering is niet meer weg te denken uit de media. Of je het er nu mee eens bent of niet, 
iedereen heeft het er over. Wereldwijd willen we zorgen dat de opwarming onder de 2°C blijft. Dit doen 
we door met fossiele brandstoffen te stoppen en duurzame energiebronnen te gebruiken. Dit noemen 
we Energietransitie.  
 
De Energietransitie geeft kansen en kan bijdragen aan het goede leven in Peel en Maas. Denk aan 
schone en toekomstbestendige energie en profijt voor inwoners. Ook geeft de Energietransitie ons als 
gemeente verplichtingen en kan van invloed zijn op onze leefomgeving. Bijvoorbeeld door de 
Regionale Energiestrategie of met het afkoppelen van aardgas. Goede redenen om samen met u 
verkennen wat de Energietransitie lokaal kan betekenen en welke ideeën of kansen er liggen. Een 
leuk spel waarmee dit alles mogelijk is, is de zogenaamde Climate Chase Game. Zie 
https://www.drivenbyvalues.nl/climate-chase-game/.  
De bijeenkomst combineren we met een verhaal van de participatie-coalitie die kennis en ervaring 
heeft over buurtaanpakken, energieprojecten, lokaal eigenaarschap en het organiseren van 
coöperaties. 
 
We gaan het spel eerst spelen met inwoners; verdeeld over 3 groepen: (1) Grashoek/Koningslust, (2) 
Maasbree en (3) Egchel/Beringe. De grootte per groep is maximaal 20 deelnemers. Om een goede 
afvaardiging bij deze bijeenkomsten te hebben, vragen wij u om uit uw netwerk deelnemers en 
geïnteresseerden aan te dragen.  
Ook inwoners van andere kernen in de gemeente Peel en Maas zijn van harte welkom. Ook zij mogen 
aangemeld worden.  
 
De voorlopige data die we voorstellen zijn: 
 
Groep 1 Grashoek/Koningslust  1 oktober 2020 van 19.00 – 23.00 uur 
Groep 2 Maasbree   7 oktober 2020 van 19.00 – 23.00 uur 
Groep 3 Egchel/Beringe  8 oktober 2020 van 19.00 – 23.00 uur 
 
We zoeken bij voorkeur naar een locatie in de kernen bij de groep. 
Op het moment dat er voldoende aanmeldingen binnen hebben gaan we de bijeenkomsten definitief 
inplannen. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan organiseren we nog een extra bijeenkomst. 
 
Aanmelding kan via frank.wijnen@peelenmaas.nl of bel 06 15961908 
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