Start Werkgroep Duurzaam Overbetuwe
In februari is de Werkgroep Duurzaam Overbetuwe (WDO) van start gegaan. De
werkgroep bestaat uit raads- en burgerleden en denkt actief mee met de uitvoering
van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
De Gemeenteraad van Overbetuwe heeft eind 2015 het ambitieniveau voor Duurzaamheid
vastgesteld. Dit ambitieniveau volgt het Gelders Energieakkoord en het energieakkoord van
de Sociaal Economische Raad (SER). Kern van het akkoord zijn breed gedragen afspraken
over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Het College van B&W heeft de
uitvoering van het duurzaamheidsbeleid voortvarend opgepakt. Ter ondersteuning is door de
Gemeenteraad het initiatief genomen om de Werkgroep Duurzaam Overbetuwe in te richten.
Deze werkgroep buigt zich over slimme, simpele en toegankelijke manieren waarop
inwoners, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en bedrijven in Overbetuwe
duurzaamheid kunnen bevorderen en hun kennis op dit terrein kunnen delen. Dit doet de
werkgroep volgens het “right to challenge” principe. Dit houdt in dat een inwoner of bedrijf de
overheid mag uitdagen. De gedachte is ruimte te bieden voor serieuze ideeën en manieren
om op een “eigen” wijze te voldoen aan duurzaamheidsdoelen.
De werkgroep onderzoekt bovendien hoe de inwoners en de hiervoor genoemde
organisaties adviezen en ondersteuning kunnen krijgen rond duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De eerste openbare bijeenkomst van de WDO heeft inmiddels plaats gevonden en kon op
veel belangstelling rekenen.Verschillende organisaties hebben zich gepresenteerd
waaronder SV Excelsior uit Zetten, de Protestantse Gemeente Elst en de Betuwe Energie
Coöperatie. De WDO nodigt ook andere organisaties met goede ideeën van harte uit om zich
te melden.
De volgende bijeenkomst staat gepland op donderdag 17 maart 2016. De vergadering
begint om 20.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis in Elst. Vanwege de locatie van de
vergadering is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt via griffie@overbetuwe.nl of
telefoon 0481 361 300. De agenda zal tijdig gepubliceerd worden op
www.raadoverbetuwe.nl.
Voor vragen of informatie over WDO kunt u contact opnemen met de griffie via 0481 361 300
of met de voorzitter/ raadslid Ingrid de Pagter, telefoon 06 224 121 64, e-mail
info@idpconsultancy.nl.

