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Voor het realiseren van een CO2-neutraal Rheden in 2040 is het belangrijk om alle inwoners en 
betrokkenen te bereiken. De inwoners van de gemeente Rheden hebben behoefte aan informatie, 
structuur en hulp over dit onderwerp.  
 
Momenteel is er een website: WATISJOUWRHEDEN.NL. Deze is naar onze mening nog te basaal, 
onbekend en passief en draagt daardoor weinig bij aan de verduurzaming van de gemeente Rheden. 
Wij zien de noodzaak om vanuit de bewoners een eigentijds duurzaamheidsplatform te ontwerpen 
met als doel mensen te informeren, bewust te maken, adviseren, motiveren en mensen en ideeën 
samen te brengen om een duurzamer leven in de gemeente Rheden mogelijk te maken. Op deze 
manier bewerkstelligen we de gedragsverandering die noodzakelijk is voor het bereiken van het doel: 
een CO2-neutraal Rheden in 2040. 

Beslispunten: de volgende stappen stellen we voor: 

 
1. Het oprichten van een Kernteam CO2-neutraal Rheden in 2040 als aanvulling op en verbetering 

van de website WWW.WATISJOUWRHEDEN.NL. Met als doel hier een duurzaamheidsplatform van te 
maken waar we de inwoners en betrokkenen van de gemeente Rheden niet alleen informeren, 
bewustmaken, motiveren en adviseren op het gebied van energiebesparende maatregelen en 
duurzaam leven, maar waar we ze ook samenbrengen. 

2. Het communicatiekanaal zijn voor het communiceren van alle uitkomsten van het Burgerberaad 
en de voortgang van de realisatie van de initiatieven en van andere wensen en behoeften vanuit 
de inwoners. 

3. Het opzetten van een promotieteam met vrijwilligers dat actief ervoor zorgt dat het 
duurzaamheidsplatform grote bekendheid krijgt in de gemeente Rheden. 

 
De beoogde doelen zijn: 

Dat er zo veel mogelijk barrières voor communicatie en gedragsverandering worden weggenomen en 
dat inwoners en ondernemers een nieuwe levens- en werkstijl aanleren. 
Een aanvullend platform zijn naast WATISJOUWRHEDEN.NL, deze beiden bekendheid laten krijgen en 
waar nodig aanvullen en toegankelijk laten zijn voor iedereen. 
 
Conclusie 

Er is behoefte aan een informatiepunt van en voor burgers waar men op gelijke voet en belangeloos 
informatie kan inwinnen en ervaringen kan delen. 
Daarnaast zien wij het belang van afstemming en coördinatie om de energietransitie zo te laten 
verlopen dat iedereen er in deel kan nemen en de verschillende initiatieven elkaar ondersteunen. 
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