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Inhoudelijk verslag toekomsttafel Duurzaamheid d.d. 16-11-21  

Aantal deelnemers: 16 

Inleiding 

Hoe ziet de gemeente Wijchen er over pakweg 15 jaar uit? Welke ontwikkelingen en 

uitdagingen komen er op Wijchen af? Wat moet er gebeuren op het gebied van 

bijvoorbeeld wonen of werken? En welke kant moet het op met de zorg? Allemaal vragen 

die aan de orde zijn in het project Wijchen2035. Als onderdeel van dit traject vonden er 

zes toekomsttafels plaats met de thema’s ‘wonen’, ‘leefomgeving’, ‘werken’, 

‘duurzaamheid’, ‘zorg en welzijn’ en ‘samenwerken en dienstverlening’. Als vierde vond 

de toekomsttafel ‘duurzaamheid’ plaats, waarvan u hieronder het inhoudelijke verslag 

vindt. Na een plenaire inleiding waarin wethouder Titus Burgers de opgave op het gebied 

van ‘duurzaamheid’ heeft toegelicht, zijn mensen aan verschillende digitale tafels in 

gesprek gegaan op basis van de volgende thema’s: 

 

1. Verduurzamen van woningen en bedrijven 

2. Opwekken en gebruiken van energie  

3. Duurzaam vervoer   

 

1. Verduurzamen van woningen en bedrijven  

De deelnemers geven aan dat veel bedrijven maar ook particulieren willen verduurzamen 

maar dat ze niet altijd weten hoe. Ook zijn de kosten en kostenvoordelen vaak niet 

duidelijk. Volgens de deelnemers moet er in de toekomst meer bekendheid en gemak 

komen als het om verduurzamen van woningen en bedrijven gaat. Daarnaast geven ze 

aan dat verduurzamen collectiever en efficiënter mag. Idealiter neemt de gemeente 

hierin een progressieve rol en schets zij een duidelijk beeld van waar zij heen wilt op het 

gebied van duurzaamheid. In 2035 leven de deelnemers in een bewust Wijchen waarin 

duurzaamheid een vanzelfsprekendheid is.  

 

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd:  

 

Verduurzamen van bedrijven:  

 

- Stel duurzaamheidseisen bij het bouwen en verbouwen van bedrijven 

- Verspreid en deel kennis over duurzame oplossingen  

- Zet in op groen op daken 

- Meer aandacht voor circulair en lokaal produceren en consumeren  

 

Verduurzamen van woningen:  

 

- Werk meer samen met woningcorporaties om ook de sociale huur te laten 

verduurzamen  

- Zorg dat alle woningen tenminste energielabel C hebben 

- Benut meer duurzame bronnen  

- Zet in op groen op daken 
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- Zet in op zonnepanelen op daken 

- Zet in op de vergroening van woonomgevingen waarin de natuur wild mag groeien 

 

Rol van de gemeente:  

 

- Organiseer duurzaamheid collectief en overzichtelijk: zorg dat mensen elkaar 

weten te vinden door bijvoorbeeld het oprichten van een ‘kennisbank’  

- Communiceer duidelijk hoe en waar er aan duurzaamheid wordt gewerkt  

- Verbind de praktische en concrete acties consequent aan de positieve gevolgen 

voor de samenleving, zodat bewustwording ontstaat  

- Speel in op actuele gebeurtenissen; als de energieprijzen hoog zijn dan zijn 

duurzame oplossingen aantrekkelijk 

- Stel een concrete duurzaamheidsvisie op  

- Stimuleer en ondersteun duurzame initiatieven 

- Benut het loket duurzaam wonen meer  

- Promoot platforms zoals Peerby waar mensen uit een buurt spullen met elkaar 

kunnen delen 

 

2. Opwekken en gebruiken van energie  

De deelnemers geven aan dat er op grotere schaal nagedacht moet worden over 

innovatieve oplossingen voor het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Meer 

zonnepanelen en windenergie kan een oplossing zijn, maar we moeten ons ook bewust 

zijn dat sommige bronnen op bepaalde momenten niks opleveren omdat ze afhankelijk 

zijn van het weer. Hiervoor kunnen bronnen die 24/7 schone energie leveren een 

oplossing zijn, zoals waterstof. Tevens geven de deelnemers aan dat het belangrijk is om 

verder te denken dan het opwekken van schone energie; er moet ook nagedacht worden 

over balans en opslag.  

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd: 

Nieuwe energiebronnen: 

- Onderzoek de mogelijkheden van aardwarmte en aardkoude  

- Zet in op zonnepanelen op alle daken  

- Focus op innovatieve oplossingen, zoals buizensystemen waarin energie wordt 

opgeslagen 

- Kijk verder dan zonnepanelen en windmolens en richt je op innovatieve vormen 

van schone energie 

- Onderzoek de mogelijkheden voor waterstofgas en een waterstofgasfabriek 

Opslag van energie: 

- Focus op innovatieve vormen van opslag van energie 

- Zorg voor de opslag van zonne-energie m.b.v. accuhuisjes in wijken 

- Maak gebruik van waterstofgas om het opslagprobleem deels op te lossen  

- Volg de (nationale) ontwikkelingen rondom kernenergie 

Bewustwording:  

- Focus op bewustwording en gedragsverandering bij de nieuwe generaties  

- Verbruik minder energie  
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- Meer aandacht voor een circulaire economie en denken in kwaliteit i.p.v. 

kwantiteit 

Rol van de gemeente:  

- Stel eisen aan opkopers van grond om nieuwe gebouwen duurzaam te maken 

- Ga over tot actie om Wijchen duurzamer te maken 

- Werk regionaal samen om duurzaamheidsvraagstukken op te lossen 

- Maak zichtbaar wat er wordt gedaan als het gaat om alternatieve energiebronnen 

en CO2 reductie (bijvoorbeeld d.m.v. kengetallen)  

 

  

3. Duurzaam vervoer 

De deelnemers geven aan dat er in de toekomst keuze moet zijn in verschillende 

duurzame vervoersvormen. In 2035 worden bussen beter benut en wordt er ingezet op 

een waterstoftankstation. Daarnaast geven de deelnemers aan dat ze graag meer groen 

zien en daarom kleinere auto’s en minder parkeermogelijkheden. Dit kan als er 

voldoende aantrekkelijke fiets- en voetpaden zijn en gebieden autoluw worden gemaakt. 

Het is noodzaak dat de urgentie van duurzaam leven duidelijk wordt en er meer aandacht 

komt voor gedragsverandering. Hierin mag de gemeente meer lef en leiderschap tonen 

en beter communiceren.  

Specifiek ten aanzien van de punten is genoemd: 

Vervoersvormen:  

- Zorg voor keuze in verschillende duurzame vervoersmiddelen 

- Stimuleer het gebruik van bussen 

- Zet in op een waterstoftankstation 

- Verminder parkeermogelijkheden 

- Stimuleer het gebruik van kleinere auto’s 

- Creëer voldoende aantrekkelijke voet- en fietspaden  

Focus op gedragsverandering:  

- Zet in op urgentie: mensen moeten beseffen hoe ernstig de situatie is 

- Voer de druk op en dwing meer duurzame keuzes af 

- Haak jongere generaties aan bij duurzaamheidsinitiatieven  

- Creëer een groep van ‘dwarsdenkers’ die met de gemeente meedenken vanuit het 

brede duurzaamheidsaspect in korte en lange termijn gevolgen van beleid 

- Laat mensen inzien dat elke bijdrage telt en dat iedereen een bijdrage kan leveren 

Rol van de gemeente:  

- Maak een concreet duurzaamheidsplan met heldere en concrete doelstellingen 

- Communiceer beter en meer over duurzaam vervoer 

- Toon leiderschap en lef in duurzaamheidsdoelstellingen  

- Zorg dat er mogelijkheden zijn om duurzame kennis te bundelen en delen 

- Haal actief nieuwe kennis van buiten naar binnen 


