Altena aan tafel: welke
energiemix past bij Altena?
Om inwoners van de gemeente Altena te betrekken bij de Energie
uitvoeringsagenda hebben we twee klimaattafels georganiseerd. Tijdens de
eerste sessie op 20 januari zijn er met ruim 130 aanwezigen meer dan 200
ideeën opgehaald. Op maandag 2 maart 2020 vond de tweede klimaattafel
plaats en gaven zo’n 70 bewoners vervolg aan al die ideeën. Aan acht
verschillende tafels zochten zij naar de ideale energiemix die bij het DNA van
de gemeente Altena past.

Na de klimaattafel op 20 januari is Generation Energy aan het rekenen gegaan met de
opgehaalde ideeën. Deze ideeën liepen zeer uiteen. Zoals het opwekken van duurzame
energie door zonnepanelen op dak en op veld. Maar ook het verbeteren van de openbaar
vervoer aansluitingen en een algehele vergroening van de gemeente. Uit al deze ideeën
heeft Generation Energy vier mogelijke verhaallijnen opgesteld. Verhaallijnen die niet
vaststaan, maar als inspiratie gelden.

Aan tafel
Aan acht verschillende tafels werden deelnemers uitgenodigd om met elkaar in gesprek te
gaan over wat de beste energiemix is voor de gemeente Altena. Dit deden zij aan de hand
van één van de vier verhaallijnen: de individuele, de collectieve, de ecologische of de
economische verhaallijn. Elke verhaallijn bevat verschillende maatregelen die naar een
CO2-neutraal Altena leiden. De deelnemers werden gevraagd om na te denken over welke
maatregelen zij belangrijk vinden én willen terug zien in hun ideale energiemix. Maar ook
op welke termijn met die maatregelen gestart moet worden. Met de opbrengt van de
avond gaat de gemeente verder aan de slag om tot een Energie uitvoeringsagenda te
komen.

Huidige beleid
Ondertussen staat de gemeente Altena staat niet stil. In het huidige beleid wordt al het
nodige gedaan om te werken naar een CO2-neutrale gemeente. Zo werkt de gemeente
hard aan de interne bewustwording door o.a. duurzame mobiliteit van medewerkers te
stimuleren en alle voorstellen van beleidsmedewerkers van een duurzaamheidsalinea te
voorzien. Het beleid krijgt ook vorm in de dorpen, zoals het energieloket waar bewoners
terecht kunnen, de stimulering van zonnepanelen op bedrijfsdaken, subsidies voor groene
leges en het verduurzamen van kerken.

Klankbordgroep
Gemeente Altena vindt de inbreng van haar inwoners belangrijk. Daarom is er een
klankbordgroep opgericht waarin bewoners kunnen meedenken over de
uitvoeringsagenda voor een CO2-neutraal Altena. Wil je je aanmelden of meer informatie?
Neem dan contact op via duurzaam@gemeentealtena.nl

