
AgendA 
duurzAAmheid 

enquête 
half maart – begin april 
Vul de enquête in:
www.moventem.nl/zwartewaterland

duurzAAmheidstAfels 
april 
Aanmelden via:
duurzaam@zwartewaterland.nl

On-demand webinar 
hoe verduurzaam ik mijn 
huis slim en betaalbaar?
tot en met 3 mei 
Meer info: http://bit.ly/36t10io

webinar 
energieneutraal verbouwen
1 april 20.00 - 21.00 uur
Meer info: 
www.duurzaambouwloket.nl/env

Terugblik online
informatiebijeenkomst 
zon en wind
Vorige week woensdag organiseerden wij 
een online informatiebijeenkomst over 
wind- en zonne-energie in Zwartewater-
land. Ruim 100 personen keken vanuit 
een live verbinding mee. 

Tijdens de bijeenkomst vertelden wethouder 
Harrie Rietman en projectleider Martijn Oos-
ting over de landelijke opgave, hoe we dit als 
gemeente samen met onze inwoners kunnen 
aanpakken en werden de mogelijke zoekgebie-
den weergegeven. Rik Olde Loohuis, adviseur 
wind- en zonne-energie bij ROM3D, vertelde 
over windmolens en zonnevelden. Als laatste 
vertelde Piet la Roi over lokaal eigendom. De 
avond werd geleid door Els Holsappel. 

Kon u er vorige week niet bij zijn en bent u toch 
benieuwd? Kijk dan de bijeenkomst terug via 
onze website www.zwartewaterland.nl/ener-
gie-klimaat. Op onze website staat ook een 
lijst met vragen inclusief de antwoorden die 
tijdens de bijeenkomst werden gesteld.

Denk en praat mee 
over een duurzame 
toekomst!

Vul de VrAgenlijst in 
en geef uw mening! 
Half maart 2021 heeft de gemeente Zwartewaterland een vragenlijst 
over de duurzame toekomst van Zwartewaterland verspreid. Heeft u 
de vragenlijst al ingevuld? Deze kunt u invullen op www.moventem.nl/
zwartewaterland.

Inwoners die liever een schriftelijke vragenlijst ontvangen, kunnen deze 
opvragen bij de gemeente Zwartewaterland. Daarnaast is het ook mo-
gelijk om de vragenlijst telefonisch in te vullen. In de vragenlijst vraagt 
de gemeente Zwartewaterland onder andere naar uw mening als het om 
windmolens en zonneparken gaat. 

De resultaten helpen de gemeenteraad om de juiste keuze te maken voor 
een duurzame toekomst van Zwartewaterland. Het invullen van de vra-
genlijst duurt zo’n 10 tot 15 minuten.

De gemeente Zwartewaterland gaat graag met u in gesprek over duurzame thema’s. Zo wil de 
gemeente graag van gedachten wisselen met bedrijven, maatschappelijke organisaties, inwoners 
en energiecoöperaties. Door kennis en krachten te bundelen gaan wij samen op weg naar een 
duurzame, schone en groene gemeente, voor onszelf en onze kinderen. Dus wat vindt u belang-
rijk als het gaat om wind en zonne-energie? Hoe zorgen we ervoor dat onze woonwijken groener 
worden? En hoe gaan we de overstap maken naar aardgasvrij wonen? Belangrijke vragen waar-
over we de komende jaren graag met u in gesprek gaan.

Geef u op voor de DuurzaamheidsTafels!
De gemeente Zwartewaterland heeft het participatietraject over 
duurzaamheid in gemeente Zwartewaterland vorige week afgetrapt 
met een online informatiebijeenkomst over wind- en zonne-energie. 

De gemeente gaat nu diverse DuurzaamheidsTafels organiseren. Per 
tafel kunnen zo’n 10 tot 15 personen (online) deelnemen en praten 
over zonneparken en windmolens. Als er meer aanmeldingen per 
tafel binnenkomen, dan worden er meerdere DuurzaamheidsTafels 
georganiseerd. Iedereen mag meepraten! Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar duurzaam@zwartewaterland.nl

info & VrAgen
Meer informatie over de energietransitie: 
www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat

Voor vragen over de vragenlijst kunt u mailen of bellen:
duurzaam@zwartewaterland.nl  |  T. 14 038

www.zwartewaterland.nl/energie-klimaat


