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Ingezonden brief: De 4 grootste veranderingen aankomende 4 jaar

Geacht gemeenteraadslid.
Wij willen u van harte feliciteren met het aanbreken van een nieuwe gemeenteraadsperiode!
Een nieuwe ploeg wethouders en kersverse gemeenteraadsleden gaan aankomende vier jaar weer aan
de slag. De ruimte en het landschap waar we wonen, werken en verblijven verandert. En u gaat over hoe
dat wordt ingekleurd. Daarom hebben wij voor u de 4 grootste veranderingen voor een duurzame
leefomgeving aankomende 4 jaar op een rij gezet.
De Omgevingswet - Een nieuwe wet voor gemeenten met meer ruimte om samen met bewoners te bepalen
hoe de omgeving eruit moet zien. Daar is lef voor nodig. Ga aan de slag en ga op zoek naar wat past bij uw
gemeente. Experimenteer, zet pilots op en leer.
Aardgasvrij - Met aardgas koken we ons eten en verwarmen we onze woningen en gebouwen. Maar over 30
jaar gebruiken we geen aardgas meer. De transitie van aardgas naar duurzame energiebronnen is een
enorme opgave. Kies de wijken die als eerste van het aardgas af kunnen en zorg voor heldere communicatie
en goede samenwerking.
Zonnevelden - Het opwekken van energie wordt zichtbaar. Een paar zonnepanelen op het dak is niet
voldoende om energieneutraal te zijn. Bedenk waar je wel en niet de ruimte hebt om dit een plek te geven in
de gemeente.
Duurzame mobiliteit - Van A naar B is meer dan alleen met de eigen auto. Fietsen, wandelen, steppen, maar
ook innovaties zoals zelfstandig vervoer en deelauto’s. Bepaal welke stappen de gemeente moet nemen naar
slimme en duurzame mobiliteit.
Speciaal voor u hebben wij een videoboodschap gemaakt.
Bekijk de video op www.overmorgen.nl/degrootste4veranderingen.
Laten we ons samen voorbereiden op de toekomst.
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Over Morgen B.V.
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