Duurzaam Doesburg 2050

Een duidelijke route
van nu naar 2050
Gemeente Doesburg maakt onze energietransitie
inzichtelijk en concreet met 6 werklijnen vanaf nu t/m 2050:
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Bewustzijn en
eigenaarschap
De energietransitie gaat om doen
en meedoen. Dat lukt als iedereen
zich bewust is van de noodzaak,
doelen, opgave én eigen rol.
Ieder kan bijdragen en verschil
maken. Dat begint bij betrekken
en betrokken zijn, kennis opdoen
en delen. Mensen meekrijgen en
eigenaar maken van zijn aandeel
in de energietransitie.
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Initiatieven rond duurzame
opwekking faciliteren
Themabijeenkomsten en events
organiseren en stimuleren
Informatie delen over
duurzaamheid en
energiegebruik
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Stimuleren van isolatie
muren, daken, glas
Energieloket (AGEM)
Energiescan woningen
Inwoners ondersteuning
bieden om energie te besparen
door energiecoaching
Reductie Regeling
Energiebesparing (RRE)
Stimuleren verduurzaming
bedrijventerreinen
Aandacht voor
subsidieregelingen
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Bekijken mogelijkheden
voor energieopwekking
Waterkrachtcentrale
Samenwerking
Energiecooperatie DoesWatt
Aandacht voor subsidies

DENK
GROEN!

Energiebesparing
Minder energie gebruiken, daar
gaat het om. Dat kan iedereen
in Doesburg: huiseigenaren
en huurders, ondernemers,
bedrijven en industrie, gemeente
en instellingen. Energie besparen
kan individueel en collectief,
kleinschalig en grootschalig, op
korte en lange termijn.
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Energieopwekking
Een Duurzaam Doesburg draait
en beweegt op energie die we zelf
of samen opwekken. Het liefst
lokaal, want energie van dichtbij is
altijd het groenst. Zelf opwekken,
participeren in een collectief of
coöperatie, aansluiten op een
zonneveld of windmolen: we laten
zien wat er kan en stimuleren
waar mogelijk.
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Maken warmte-visie: hoe
verwarmen we huizen in
de toekomst?
Bekijken mogelijkheden
lokale warmtenetten
Kansen Programma
Aardgasvrije Wijken
P
 ilot met rijksbijdrage in
wijk De Ooi met oog op de
toekomst: hoe verwarmen
we huizen anders dan met
aardgas?
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Opzetten oplaadstructuur
voor electrisch vervoer
in Doesburg
Stimuleren om auto te delen
en buurtdeelautos
Stimuleren gebruik e-bikes
woon-werkverkeer
Stimuleren verduurzamen
mobiliteitsmanagement
bedrijven (auto’s/busjes
vrachtwagen van bedrijven)
Creativiteit van bedrijfsleven
prikkelen en activeren
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A
 ctief betrokken blijven
bij Regionale Energie
Strategie (RES)
Collectieve aanpak in
uitvoering programma’s

Duurzame
warmte
Van het aardgas af, dat hebben
we voor ogen voor woonwijken,
bedrijventerreinen en gestapelde
panden. De kansen en haalbaarheid
van duurzame warmte brengen we
nu en de komende jaren verder in
kaart.
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Duurzame
mobiliteit
Duurzaam in beweging. Van
fossiele brandstoffen als benzine
en gas stappen we over op rijden
op stroom en waterstof. En we
stappen (nog) vaker op de fiets
en gaan anders denken over
autobezit.
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Regionale
samenwerking
Samen denken en doen, het is dé route
naar een Duurzaam Doesburg. Hoe
meer we samenwerken, hoe groter onze
impact is. Elkaar opzoeken in de regio,
krachten bundelen, meekijken bij wat er
al gebeurt en leren van elkaar. Samen
aanpakken en vooruit blijven kijken.
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