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WAC Veenendaal

Het klimaat is ook onze zorg
wo 10 nov 2021, 18:08    Opinie

VEENENDAAL Bijna elke dag vraagt het klimaat onze aandacht. Kranten en tv zijn er vol van. En terecht.
Onze planeet piept en kraakt onder ons gebruik. In hoog tempo zien we de effecten van onze manier van
leven sporen trekken door de natuur. En steeds vaker lopen die sporen ook dwars door ons mooie leven. Nu
nog alleen in Limburg een watersnood. Straks in de grootste delen van Nederland als de zeespiegel blijft
stijgen?

Na Parijs is nu Glasgow het brandpunt van de wereld. Gaan onze leiders het nu wel doen? Of blijft het weer bij
goede bedoelingen? Voor het antwoord op die vraag kunnen we ook gewoon in Veenendaal blijven. Hoe zitten wij
erin? Wat gaan wij waarmaken van onze bedoelingen? Wat hebben wij over voor het andere leven in de komende
30 jaar? Halen wij de doelstellingen voor 2050 wel? Hoeveel dragen wij bij aan de opwarming van de aarde?

In het gemeentehuis wordt veel gedacht en gepraat over dit thema. Er is een aparte website over duurzaamheid (zie
www.duurzaamveenendaal.nl). En pas waren er 2 weken duurzaamheid met tal van activiteiten. En veel dingen zijn
voor u en mij beschikbaar, zoals het trefpunt in de Corridor (hoek Tuinstraat). Maar doen we er iets mee? Oh ja, de
bekende vooroplopers die zijn er, als altijd. Maar waar was u? En ook, waar waren uw vertegenwoordigers, de leden
van de gemeenteraad? Het zou zo mooi zijn geweest als er goede gesprekken waren gevoerd. Zodat u aangeeft wat
u nodig heeft om van het gas af te gaan. U kan uitzoeken hoe groot de winst is als u uw woning nog meer isoleert.
En wat er bij komt kijken als u zonnepanelen aanbrengt. En in het goede gesprek ook uw volksvertegenwoordigers
voorwaarden verzamelen waarmee zij nog meer aan het werk moeten. Bijvoorbeeld hulp bij het maken van plannen
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door deskundigen die de gemeente voor u regelt. Of gewoon meer financiële steun. Natuurlijk, die ambtenaren
werken echt hard, ook voor u en mij. Maar het komt nu aan op de hoofdrolspelers. U en ik, dus wij als samenleving
moeten het samen doen. Maar ook de raadsleden horen bij dat samen. 

De energiecrisis kan misschien helpen, hoe beroerd we die nu ook ervaren. We zien nu wat de echte prijs van
fossiele brandstof is en wat er kan gebeuren bij schaarste. We zien voor tal van mensen moeilijkheden ontstaan.
Laat het een les zijn. Er is nog tijd. En dan hebben we niets aan mooie verhalen. Niet in Glasgow en niet in
Veenendaal. We moeten nu aan de slag met mogelijkheden. En ook daarbij hebben we de hulp van onze
gemeenteraad en zijn leden nodig. Laten we beginnen met naar elkaar toe zichtbaar te zijn en het goede gesprek te
voeren. Ook als opmaat richting de verkiezingen op 16 maart 2022. Als u zelf in actie komt met maatregelen aan uw
huis dan is dat goed voor uw portemonnee maar nog beter voor het milieu. En laat de gemeente u daarbij voldoende
ondersteunen.

door Age Veenstra 
Reageren: info@wac-veenendaal.nl
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Nog sneller en beter op de hoogte met De
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26 november 2021

COLUMN  Windowdressing
12 november 2021

COLUMN  Kan arie
11 november 2021

Planschade in nieuwe Omgevingswet
17-01-2022, 07:09

VEENENDAAL De nieuwe Omgevingswet zal waarschijnlijk 1 juli dit jaar ingaan. De gemeente is bezig de laatste regels aan
te passen om alle bestemmingsplannen straks om te k..

Plan voor eigen waterstofcentrale op nieuw pand IW4 en Wijkservice
16-01-2022, 13:27

VEENENDAAL Waterstof als aanvulling om de honderd procent duurzame mobiliteit te halen. De gemeente Veenendaal kijkt
op verschillende terreinen of zij hier invulling aan k..

Mooie cheque Turkesteen voor Voedselbank Veenendaal
16-01-2022, 11:00

VEENENDAAL Toen Albert den Herder van beddenspeciaalzaak Turkesteen aan Kees Huibers vroeg of hij ergens goed geld
voor kon gebruiken, wist hij het meteen: een nieuwe wagen..
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