
woensdag 

2 december

19.30 - 21.00 uur 

deelname is online 
na aanmelding

Wij zijn trots en zuinig op onze groene en open Hoeksche Waard. 
Én wij willen een duurzaam eiland dat helemaal klaar is voor de 
toekomst. Waar het fijn wonen, werken en recreëren is en blijft. 
Onze ambitie is de Hoeksche Waard Klimaatneutraal in 2050, wat 
ook de opdracht is vanuit het landelijk klimaatakkoord. Daarmee 
bedoelen we dat alles wat we in de Hoeksche Waard doen geen 
negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De overgang van 
het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van 
energie speelt hierin een grote rol. Wij noemen dat de energie-
transitie.

Uitvoeringsprogramma ‘Hoeksche Waard richting 
energieneutraal’ 
De Hoeksche Waard is in 2040 energieneutraal: we wekken dan
net zoveel energie in de Hoeksche Waard duurzaam op als we 
gebruiken. In het voorjaar 2021 verschijnt het uitvoeringsprogramma 
‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’. Daarin staan concrete 
projecten waarmee we de komende 5 jaar aan de slag gaan om 
ons doel te bereiken. Dit uitvoeringsprogramma maakt de gemeente 
niet alleen. Verduurzamen doen we gezamenlijk.

Digitale bijeenkomst over de inzet op besparen en 
de overgang naar schone energie
Op woensdag 2 december organiseren wij een digitale bijeenkomst 
over de energietransitie. Tijdens deze avond informeren wij u graag 
over de verschillende trajecten binnen de energietransitie in de 
Hoeksche Waard en hoe daar in gezamenlijkheid, met inwoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en de overheid aan 
wordt gewerkt. U krijgt onder andere meer informatie over de 
Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES regio Hoeksche 
Waard), Transitievisie Warmte (TVW) en het uitvoeringsprogramma 
‘Hoeksche Waard richting energieneutraal’.

Wij nodigen u graag uit aanwezig te zijn. Aanmelden kan tot  
uiterlijk dinsdag 1 december via www.gemeentehw.nl/
energietransitie

Samen maken we ruimte voor een duurzame toekomst in de 
Hoeksche Waard.

Met vriendelijke groet,

Huibert Steen
wethouder Duurzaamheid 
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