Wat is een Transition Town?

transactie-economie

voedsel van overal

mondiale economie met veel transport

onbezorgd energiegebruik, maar grote
afhankelijkheid van olie

van

lokaal geld voor onderlinge betalingen in
gemeenschappen

relatie-economie

veel lokaal geproduceerd voedsel

vooral lokale en regionale economie

veel energiebewuster leven met
hernieuwbare energiebronnen, veelal in
lokale productie

naar

Een transitie is een langdurige grootschalige overgang van de hele maatschappij.
De eerste Transition Town was het Engelse Totnes. Daar trok Rob Hopkins, aan de
hand van wat hij las over Peak Oil* en de klimaatverandering, de conclusie dat een
transitie nodig en onontkoombaar is, en dat lokale gemeenschappen daarop
voorbereid moeten worden.

wereldwijd verknoopte financiële monocultuur
(één geldsysteem)

Hopkins zette deze transitie in Totnes in gang en de beweging verspreidde zich
daarna wereldwijd. In Nederland zijn sinds 2008 groepen actief.

Veerkracht
Voor de Transitie-beweging staat duurzame ontwikkeling niet centraal. De focus ligt
op het versterken van lokale veerkracht, waarbij duurzaamheid een belangrijke
factor is, maar niet de enige. Dit leidt soms tot andere keuzes dan bij puur
gerichtheid op duurzame ontwikkeling.
Veerkracht staat voor het vermogen om verstoringen van buitenaf op te vangen. De
verstoringen waartegen TT-initiatieven de lokale samenleving willen wapenen, zijn
vooral die van klimaatverandering en piekolie*, en de daarmee verbonden crises in
het economische systeem.
Het sociale weefsel is daarbij zeker zo belangrijk als het energieneutraal of
klimaatneutraal maken van een gemeente. Onderlinge contacten stimuleren,
gezamenlijke activiteiten, overschotten en tekorten delen, trots en vrolijkheid,
samenredzaamheid. Samen dingen organiseren en daar plezier in hebben staan
voorop. En eerlijk is eerlijk: transacties in euro's passen daar vaak niet bij.
*Peak Oil ofwel Piekolie: de productie van goedkope en makkelijk te verkrijgen olie
nadert zijn top en zal daarna steeds verder afnemen.

Wat doen we in Roosendaal?

Fiksclub

Onze bekendste activiteit is
de Fiksclub, een los
verband van handige
vrijwilligers met goed
gereedschap. Zij komen
elke maand op een
zaterdagmiddag in het Huis
van de Westrand bij elkaar
om bezoekers te helpen
met het repareren van hun
kapotte spullen.

Alles wat het niet meer doet, of waar een stukje, poot of oor af is, komt in
aanmerking (behalve bladblazers). Zo besparen we geld, energie en
grondstoffen en verkleinen we de afvalberg. Maar repareren is ook gewoon leuk,
en vaak makkelijker dan je denkt.

Wist u dat het maken en transporteren van nieuwe spullen een heel groot deel
uitmaakt van de ecologische impact die de gemiddelde Nederlander op onze
planeet heeft? Laten repareren bij de Fiksclub is een eenvoudige en goedkope
manier om uw impact flink te verkleinen!

Duurzaamheidscafés

Samen met enkele andere organisaties organiseren we regelmatige
voorlichtingsbijeenkomsten om mensen te helpen duurzamer te wonen.

Energiescan met warmtecamera

Wij bieden bewoners van Roosendaal aan om hun huis gratis met een
zogenoemde FLIR (Forward Looking InfraRed) camera op warmtelekken te
komen inspecteren. Ideaal om het 'laaghangend fruit' op te sporen!
We stellen daarbij de voorwaarde dat we minstens drie huizen in dezelfde straat
tegelijk onder handen kunnen nemen. Onze bedoeling hiermee is dat de mensen
hun buren hiervoor interesseren en zo in gesprek komen over hun
energieverbruik.

Wat willen we nog meer?
We hebben nog meer plannen. Hier staan er een paar.

Afval
Afval is een belangrijk thema in Transition Towns, met veel haken en ogen. Denk
aan voedselverspilling, hergebruik (Fiksclub!), straatafval, verpakkingen en plastic
tasjes, energiewinning uit afvalverbranding, circular economy, enz. Ook in
Roosendaal willen we meer met dit thema gaan doen.

Lokaal voedsel
Stadstuinbouw is helemaal in. Ook in Roosendaal is dat een goede stap. Op lokale
schaal is immers veel te bereiken: denk aan voedselverspilling, voedselkilometers,
gezonder voedsel, ondersteuning van de lokale economie...

Roosendaals geld
Voor betalingen van Roosendaalers onder elkaar hoeven we eigenlijk niet
afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van euro's. De praktijk is op dit moment
natuurlijk anders. Maar met Roosendaals geld, dat de gemeente gegarandeerd
niet verlaat, verminderen we de vraag naar schaarse euro's en geven we de lokale
economie weer lucht.
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Om deze plannen uit te kunnen voeren hebben we vooral enthousiaste mensen
nodig!

Meer weten? Meedoen?
Kijk bij
ttroosendaal.nl
transitiontowns.nl
Of neem contact op met:
Sjaak Adriaanse
tel. 0165 - 546557
info@ttroosendaal.nl
Donaties zijn welkom op rekeningnummer NL94 TRIO 0198 0568 26
op naam van Stichting Transition Town Roosendaal.
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Samen

naar een veerkrachtig

Roosendaal!

