Bijeenkomst van de Impulsgroep Transitie Antwerpen
Op 12 september 2009 in COSTA, Sint Andriesplaats, Antwerpen
Aanwezig:
Anja, Bruno, Fleur, Frank, Guy, Hilde (namiddag), Katelijn (voormiddag),
Luc (namiddag), Nico, Sigrid, Sigrid, Stefaan, Tita

In de voormiddag kregen we weer wat meer inzicht in Transitie. Frank gaf
uitleg:
 De twee problemen: piekolie en klimaatwijziging;
 De doelstellingen van Transitie: verminderen van het
energieverbruik en verhogen van de veerkracht van de lokale
gemeenschap
 De zes principes
 De twaalf stappen, die in detail overlopen werden;
 De criteria om een Transitie-initiatief te zijn.
Daarna was het tijd voor een deelmaaltijd, waar ieder naar hartelust kon
genieten van wat wij samen hadden meegebracht.
In de namiddag waagden we ons aan een World Café, het Transitiecafé.
Met ons twaalven konden we met drie tafels van vier personen werken.
In drie rondes van een klein half uur praatten we over de vraag: ‘Welke
uitdagingen zie jij voor transitie in Antwerpen en hoe kunnen we ze
aanpakken?’
Daarbij werd druk gekriebeld en getekend op de tafelbladen, zoals je op
de foto’s kunt zien.
Op het einde van de derde ronde schreef ieder op een post-itje wat hem of
haar het meest was bijgebleven uit de drie rondes. Die post-itjes werden
dan aan de muur gehangen, waarbij elk probeerde zijn of haar briefje in de
buurt van een gelijkaardig briefje te kleven.
Daarna een korte pauze, die toeliet dan Anja en Luc een poging deden om
uit die twaalf post-itjes een paar grote lijnen te halen.
Daarna zetten we ons in een kring en werd samen gekeken of die grote
lijnen alle belangrijke elementen uit de gesprekken bevatten. Deze grote
lijnen zie je ook op de foto.
Daarna werd het kringgesprek verder gezet rond de vraag:’Wat is voor jou
nu de volgende actie die we moeten ondernemen?’.
We kwamen tot volgende punten:
1. We willen de groep van Gent graag eens bezoeken om te kijken hoe
zij werken en wat daar leeft. Anja neemt hiervoor initiatief. Als we
daar samen met de trein naartoe gaan, kunnen we tijdens die reis
ook verder praten over hoe wij als groep gaan werken.
2. Om Transitie bekend te maken willen we een standje opbouwen, dat
we kunnen gebruiken op allerlei beurzen en dergelijke. Frank, Sigrid,
Fleur en Tita werken hiervoor iets uit.
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3. Voor het evenement EcoDroom (10 oktober) zal Nico kijken of we de
bestaande folder kunnen aanvullen met de gegevens van de
inloopdagen. Dat kunnen we daar dan verspreiden of op ‘bevriende’
standjes leggen.
4. Om de inloopdagen van november mee voor te bereiden zijn Nico,
Luc en Frank kandidaat, Anja blijft graag op de hoogte.
5. Het idee om een strategisch plan op te bouwen wordt naar later
verschoven. We nemen dit na de inloopdagen terug op.
6. Frank en Luc gaan naar de Transitietraining in oktober.
Tenslotte was er discussie rond de naam ‘stuurgroep’, die tot nu toe
gebruikt werd. We zijn het erover eens dat we eerder willen stimuleren en
ondersteunen dan sturen. Tenslotte kwam de naam Impulsgroep op en
daar kan iedereen zich bij vinden.
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