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Omons, het platform dat bewoners een stem geeft in de energietransitie. Hoe kunnen bewoners betrokken
worden in de weg naar een aardgasvrije bebouwde omgeving? Hoe weten bewoners welke impact (kosten,
CO2 besparing, energiebesparing) de alternatieve energievoorzieningen voor hen hebben en welke impact
de individuele keuze heeft op de gehele buurt? Omons wordt op maat gemaakt voor iedere buurt waarbij
huiseigenaren vanuit huis met de tablet of laptop kunnen inloggen en een keuze kunnen in maken voor hun
nieuwe energievoorziening. Visueel mooi weergegeven geeft het bewoners gemakkelijk inzicht in de keuzes
die ze hebben, de kosten die dit met zich mee gaat brengen en kan men direct kijken of er met de buurt
collectieve oplossingen mogelijk zijn.
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