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Meedenkbijeenkomst Routekaart Klimaatneutraal Nieuwegein 

“Op weg naar een energieneutrale stad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: 25 oktober, 19.15 – 21.30 uur (daarna borrel) 

Waar: Stadshuis Nieuwegein, 4
de

 verdieping, Batauzaal 

Adres: Stadsplein 1, Nieuwegein 

Wie: Bewoners in de gemeente Nieuwegein 

 

Het vraagstuk van energie houdt ook bewoners bezig. Energie opwekken kun je zelf doen, maar het kan ook op 

wijk- of gebiedsniveau, samen met buren of bedrijven. En het kan op verschillende manieren: met zonne-energie, 

windenergie, aardwarmte, hout of biogas. 

Tegelijkertijd wordt de urgentie voor energietransitie steeds meer gevoeld, bijvoorbeeld de urgentie om onze CO2 

uitstoot te verminderen of om de doelstellingen in het Energieakkoord te halen. 

Dat is de reden dat de gemeente Nieuwegein samen met inwoners en ondernemers de vraag wil verkennen wat 

er nodig is om als gemeente onafhankelijk te worden van externe energiebronnen, bijvoorbeeld door 

energiebesparing of het opwekken van energie. De gemeente Nieuwegein wil namelijk in 2040 een 

energieneutrale stad zijn en werkt aan een routekaart om daar te komen.  

Deze routekaart maken we graag samen met u! We nodigen u daarom graag uit om met ons mee te denken hoe 

we gezamenlijk verder invulling kunnen geven aan de routekaart en wat de rol van inwoners in Nieuwegein hierin 

is. Doet u met ons met mee op 25 oktober? 

PROGRAMMA 

 Welkom en toelichting op het programma van de avond en de routekaart 

 Concreet aan de slag met uw ideeën en plannen voor een energieneutraal Nieuwegein 

 Samen met u concrete stappen uitwerken voor de routekaart 

 Borrel ter afsluiting 

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE 

Wij hopen u te zien op 25 oktober! Wij stellen het op prijs als u zich vantevoren aanmeldt voor deze bijeenkomst. 

Dat kunt u doen bij Jeannine van Bree, Natuur en Milieufederatie Utrecht (j.van.bree@nmu.nl, 030-2567358). 

Ook voor meer informatie kunt u bij haar terecht. 
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