Praat mee over het opwekken van duurzame energie!
Om klimaatverandering af te remmen is het opwekken van duurzame energie, zoals windenergie en zonne-energie, nodig.
De gemeente heeft ambities over hoe grootschalig duurzame energie in te zetten. Dit hebben we opgeschreven in de kadernota
‘Grootschalige opwek duurzame energie’. De nota is nog niet klaar. Het afronden hiervan doen we samen met inwoners en
betrokkenen. Een belangrijk onderdeel van de nota zijn de kaders en voorwaarden waaraan het plaatsen van windmolens en
zonnevelden moet voldoen. Hierbij vragen wij uw mening. Praat mee over duurzame energie! Hoe? Dat leggen we u graag uit
in de volgende stappen.
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6. PRAAT MEE!

2030:
50% opwekken
duurzame elektriciteit.

Het landschap gaat veranderen en daarmee
ook de woonbeleving van inwoners.

Wat vindt u van duurzame energie?
Uw mening is belangrijk voor de raad,
dus laat deze vóór 1 oktober horen!
Dit kan op de volgende manieren:

2043:
100% opwekken
duurzame elektriciteit.

5. KADERNOTA

2. WAAROM
Duurzame energie
is nodig om klimaatverandering af te
remmen.

3. HOE
Het bouwen van
windmolens en zonnevelden de komende tien jaar in de
gemeente Waalwijk.

In de nota worden kaders en voorwaarden
vastgesteld. Maar eerst wil de raad weten
hoe u hierover denkt.
Het gaat hierbij over:
• Rol gemeente
• Locatie & techniek
• Tijdspad tot 2030
• Indeling gebied
• Financiën
• Maatschappelijke consequenties
• Rol inwoners en belanghebbenden
Wilt u de kadernota en de bijbehorende
bijlagen inzien? Dat kan bij de receptie van
het stadhuis of door hier te klikken:
Klik hier voor kadernota en bijlagen

1. Invullen van de online vragenlijst.
2. Sturen van een brief of email.
3. Deelnemen aan één van de negen
informatiebijeenkomsten in september.
Hier krijgt u informatie, kunt u vragen
stellen en uw reactie achterlaten.
Wilt u meer weten over hoe u kunt
meepraten? Klik dan hier:
Klik hier voor informatie

7. BESLUIT
Alle ontvangen reacties worden voorgelegd
aan de raad. Die neemt in december een
afgewogen besluit en stelt de kaders vast.

