SAMEN VOOR VERANTWOORD

GROEN. DOE MEE!
Een steentje bijdragen aan een groenere gemeente en een betere
wereld. Door energie te besparen en door energie op betere manieren
op te wekken. Omdat we allemaalbelang hebben bij een betere,
duurzame leefomgeving, nu en straks. Dat vinden wij belangrijk! U
ook? Doe dan met ons mee. Wij zijn Duurzaam Roerdalen, een groep
enthousiaste inwoners uit Roerdalen. In deze ﬂyer leest u meer over
ons en onze doelen.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERp?
kijk dan op www.duurzaamroerdalen.nl
lid worden van Duurzaam Roerdalen kan
ook, dat kost tien euro per jaar.

WAAROM IS hET zO bElANGRIjk?
het klimaat verandert doordat de temperatuur op aarde stijgt. Dat komt
doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen.
Die uitstoot moet omlaag. Om dit te bereiken zijn forse maatregelen en
goede afspraken nodig. De energietransitie speelt hierbij een belangrijke rol. Met energietransitie bedoelen we de overgang van stroom uit
‘fossiele’ brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig ‘groene’ energie. het doel van de transitie is dat heel Nederland
in 2050 alleen nog duurzame (groene) energie gebruikt. Wij zetten ons
hier lokaal voor in. Doet u mee?
WAT WIllEN WE EN hOE DOEN WE hET?
Wij willen duurzame energieopwekking en een bewuster gebruik van
energie in Roerdalen. Dit willen we bereiken door samen met u lokale
energieprojecten op te starten. bijvoorbeeld rondom gezamenlijke inkoop van energie, de aanleg van een zonnepark of (kleine) windmolens.
Door heldere communicatie willen we iedereen enthousiast maken om
aan de slag te gaan met zuiniger gebruik van energie. Door minder
energie te verbruiken hoef je ook minder op te wekken. het mes snijdt
aan twee kanten. Er is zelfs een derde kant omdat het ook nog eens
goed is voor de portemonnee.

kAN Ik MEEDOEN?
De gemeente, inwoners en ondernemers zijn samen aan zet om Roerdalen duurzamer te maken. Duurzaam Roerdalen zet zich hiervoor in.
U helpt ons door lid te worden. U heeft gratis toegang tot onze lezingen
en presentaties. Ons doel is dat iedere inwoner lid wordt! Dit kan voor
maar 10 euro per jaar.
AANMElDEN
hEEfT U INTERESSE? AANMElDEN kAN VIA DE WEbSITE DUURzAAM
ROERDAlEN: hTTpS://WWW.DUURzAAMROERDAlEN.Nl/AANMElDENfORMUlIER.
Of VUl ONDERSTAAND UW GEGEVENS IN. U MAG DIT OpSTUREN Of zElf
IN DE bRIEVENbUS DOEN VAN lINDENlAAN 3, 6077CN IN SINT ODIlIëNbERG.
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