
 

Altena aan tafel 

Altena wil in 2046 CO2-neutraal zijn. Op maandag 20 januari 2020 kwamen 

daarom ruim 130 bewoners in Fort Altena bij elkaar om samen aan de slag te 

gaan met de uitvoeringsagenda voor de gemeente Altena. Tijdens een 

werksessie werden aan 14 verschillende tafels meer dan 200 ideeën 

opgehaald om Altena op weg te helpen naar een CO2-neutrale gemeente in 

2046.  

 

De avond werd gepresenteerd door Jonneke Stans en stond  in het teken van het ophalen van 

ideeën en initiatieven die kunnen bijdragen aan de opgave ‘Altena CO2-neutraal in 2046’. Omdat de 

gemeente dit niet alleen kan, vindt zij het belangrijk om de uitvoeringsagenda samen met inwoners, 

bedrijven en andere organisaties vorm te geven. Om de opgave wat inkleuring mee te geven sprak 

wethouder van Vugt over zijn visie voor de gemeente Altena:  

“Het klimaat is een thema waar we serieus mee aan de slag moeten. We hebben een prachtig eiland, 

dat we geërfd hebben van onze ouders en dat we weer doorgeven aan onze kinderen. Momenteel 

worden er in Altena allerlei initiatieven ontplooid die beter zijn voor het klimaat. Dat gaat niet alleen 

over zonnepanelen, maar ook over de bevordering van de biodiversiteit en het initiatief om vlees te 

vervangen door duurzame vleesvervangers. Ook wordt er nagedacht over hoe de scheepvaart kan 

verduurzamen. Over deze stappen mogen we best minder bescheiden zijn en onszelf meer in het 



 

daglicht zetten. Vanavond biedt ruimte om elkaar te inspireren, zodat we samen kijken hoe we de 

komende jaren nieuwe stappen kunnen zetten. Het is het beginpunt om CO2-neutraal op pad te gaan.”   

- Roland van Vugt (wethouder duurzaamheid en milieu) 

Na de wethouder volgde een korte quiz over vragen als: hoeveel zonnepanelen liggen er momenteel 

in de gemeente Altena? En ‘wanneer gebruik je minder water’? In bad of met maximaal vijf minuten 

douchen per dag? Na de quiz gaf Taco Kuijers van Generation Energy een presentatie over de 

verschillende aspecten van de energietransitie, zowel qua landschappelijke inpassing als ook over 

de toepassing van hernieuwbare energie.  

“Het landschap van de toekomst zal veranderen, omdat de bronnen van hernieuwbare energie 

zichtbaar zullen zijn in het landschap. Maar tegelijkertijd is dit niet iets nieuws. Een paar honderd jaar 

geleden vond dit namelijk ook plaats in onze landschappen. Denk aan de molens in het Nederlandse 

landschap. Daar was ook veel verzet tegen. Nu behoren ze tot het cultureel erfgoed van Nederland. 

Daarom moeten we in gesprek gaan en nadenken over de vraag: waar willen we op inzetten en onder 

welke voorwaarden?” 

- Taco Kuijers (Generation Energy) 

 

Met elkaar aan tafel 

Aan 14 verschillende tafels werden deelnemers vervolgens uitgenodigd om met elkaar in gesprek te 

gaan en ideeën op te halen om energie te besparen of op te wekken in en om je huis, in je dorp of 

buiten je dorp. Ook duurzaam gedrag was een mogelijk gespreksonderwerp. De tafels kozen 

gezamenlijk twee thema’s uit om over te praten. Voor elk thema kregen zij een half uur de tijd. 

Geïnteresseerden die de avond niet live konden bijwonen, konden online deelnemen aan de digitale 

klimaattafel. Zo konden zij toch deelnemen aan de avond en hun ideeën delen. 



 

 

De opbrengst 

De opbrengst van de ideeën is zeer divers. Van het opwekken van energie door zonnepanelen op 

daken of middels zonneweides tot het bewuster maken van bewoners door voorlichting. Maar ook 

het aanleggen van betere fietsroutes en het verbeteren van openbaar vervoer mogelijkheden 

werden aangedragen. Daarbij zien veel inwoners graag een vergroening van de gemeente, 

bijvoorbeeld door bomen en struiken te planten of  het vervangen van tuintegels door groen in 

tuinen van inwoners. Een ludieke opbrengt was het idee om een Altena energie challenge te houden 

tussen de dorpen.  



 

 

“Er zit veel energie en kennis in Altena. Daar moeten we het de komende jaren mee doen en van 

hebben. Ik hoop de komende jaren dat we gebruik kunnen blijven maken van die betrokkenheid, kennis 

en kunde.” 

- Roland van Vugt (wethouder Duurzaamheid en milieu)  

Tot slot 

In totaal zijn er meer dan 200 ideeën opgehaald tijdens de gesprekken aan tafel. Deze worden 

doorberekend, en de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het opstellen van de 



 

uitvoeringsagenda van gemeente Altena. De uitgewerkte ideeën worden op maandag 2 maart 

gepresenteerd tijdens de volgende bijeenkomst.  

 “Wij zijn maar een klein stukje van Altena. Wat gaan wij doen met de rest? Zorg dat je dit met je buren 

deelt, zodat zij ook betrokken raken.” 

- Een gespreksleider en inwoner 

 


