
Hoe wordt Rheden CO2-neutraal?

Velp, 7 juli 2022

Burgerforum G1000Rheden

Presentatie en Beeldverslag



Wat gaan we doen:

Met elkaar besluiten hoe 
Rheden wat ons betreft CO2-

neutraal kan worden in 2040!



Programma Kick-off:
19.30 uur  Welkom/introductie 
20.00 uur  Matching projecten 
20.30 uur  Kennismaking Werkplaats 
21.00 uur  Overleg werkplaats 
21.45 uur  Afspraken maken 
22.00 uur  Borrel



Hoe:

Burgertop 

18 november 

Burgerraad 
11+12/11/’22 

Burgerforum 
     07/07  - 03/11 

Burgertop 
25/06/’22 

Burger-
akkoord

Ja, zo gaan we het samen doen!
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Wordle
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Burgertop 25 juni 2022: onderwerpen



Burgertop: met deze thema’s gingen 
de werkgroepen aan de slag

1. Bewustwording, gedragsverandering en verantwoordelijkheid 
2. Consuminderen 
3. Toekomstbestendig en kinderen 
4. Leefbaarheid, natuur en gezondheid 
5. Samenwerking 
6. Betrokkenheid 
7. Omdenken 
8. Solidariteit 



Hoe:

Burgertop 

18 november 

Burgerraad 
11+12/11/’22 

Burgerforum 
     07/07  - 03/11 

Burgertop 
25/06/’22 

Burger-
akkoord

Ja, zo gaan we het samen doen!



Burgerraad: 11 en 12 november 2022

• Voorstellen presenteren 
• Zaterdagmiddag samen besluiten  
• Monitor/Klankbordgroep instellen 
• Burgerakkoord mee met burgemeester e.a.



Hoe:

Burgertop 

18 november 

Burgerraad 
11+12/11 

Burgerforum 
     07/07  - 03/11 

Burgertop 
25/06/’22 

Burger-
besluit

Ja, zo gaan we het samen doen!



Burgerforum:

• Voorstel ontwikkelen 
• Presentatie voorbereiden 
• Alvast beginnen :)



Werkplaats:

• Deelnemers die samen aan een idee werken 
• Zoveel Werkplaatsen als er ideeën zijn 
• Kiezen waar jij mee aan slag wilt 
• Alle ideeën van de Burgertop meenemen



Resultaat Werkplaats:
• Voorstel / beslispunten / presentatie 
• Helder over bijdrage CO2-reductie 
• Vertaald naar beleidstaal 
• Akkoord Burgerraad (op zoveel mogelijk 

beslispunten)



Verdere werkateliers:
•   8 september - online 
• 22 september - Kennis/Inspiratiecarrousel 
•   6 oktober       - online 
• 20 oktober       - Uitwerken ideeën 
•   3 november   - online



Hoe word je een Werkplaats:
• Je gaat naar het lokaal van het tafelvoorstel 

waarvoor jij je hebt aangemeld, óf: 
• Je kiest nu alsnog voor een tafelvoorstel /

lokaal en sluit je aan, óf: 
• Je kiest zelf een tafelvoorstel van de waslijn en 

claimt een lokaal voor een nieuwe Werkplaats



Regiegroep:
• Begeleidt het G1000-proces 
• Komt tussen/voor de bijeenkomsten bij elkaar 
• Zorgt dat wij met elkaar de goede dingen doen 
• 1 of 2 personen per Werkplaats 
• G1000.nu modereert



Trekkers:
• Zorgen voor communicatie en afspraken in de 

Werkplaats 
• Zorgen voor afstemming met de andere Werkplaatsen 
• Zorgen voor coördinatie met G1000.nu 
• Maar hebben niet de leiding, de Werkplaats leidt 

zichzelf!



Facilitator:
• Helpt de Werkplaats bij het voeren van het goede 

gesprek 
• Heeft niet de leiding, de Werkplaats leidt zichzelf! 
• Wordt alleen ingeschakeld als de Werkplaats dat 

wil en er om vraagt



Schrijver/vertaler:
• Helpt de Werkplaats met het vertalen van 

het voorstel in beleidstaal 
• Kan helpen bij het contact met de gemeente 
• Heeft niet de leiding, de Werkplaats leidt 

zichzelf!



Inspirator/kennisdrager:

• Iemand van buiten de gemeente 
• Heeft ervaring met of kennis over 

een onderwerp dat jullie interesseert



5 vragen:
1. Wat is ons plan? 
2. Wat draagt het bij? 
3. Wat zijn de consequenties? 
4. Wat kost het? 
5. Wat vindt de rest van Rheden ervan?



Is het al geregeld:
1. Hebben jullie allemaal je strookje in de doos gedaan? 
3. Over welke tafelvoorstellen hebben jullie je ontfermd? 
4. Wie zijn jullie ’trekkers’? 
5. Willen/hebben jullie een facilitator? 
6. Hebben jullie een schrijver? Wie? 
7. Wie/welke inspiratie willen jullie op 22 september?



Spelregels dialoog:
•  Luister naar elkaar 
•  Vermijd de discussie 
•  Je hoeft het niet eens te worden 
•  Maak ruimte voor de ander



Impressie kick-off 7 juli
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Eerstvolgende werkatelier:

Online via Zoom 
Donderdagavond 

8 september 19.30 uur


