Hoe blijft de energierekening te
betalen voor jou en ons allemaal?
Ga in gesprek met mensen uit jouw regio en geef
samen een advies aan de politiek.

Naam
Straat, huisnummer
Postcode en Plaatsnaam

Beste lezer,
Een warm huis, warm water en warm eten vinden we allemaal fijn.
In 2050 stopt Nederland met aardgas voor je verwarming, douche of gasfornuis thuis. In plaats
daarvan komt duurzame energie. Bijvoorbeeld uit windparken en zonnepanelen.
Er gaat dus veel veranderen de komende jaren. Daarom vraagt de energieregio West-Brabant
nu jouw hulp. Zodat we die overstap zo goed mogelijk kunnen maken
Geef advies aan jouw gemeente
Doe mee aan de bijeenkomst ‘Brabant praat over betaalbare energie’. Daarin kun je jouw ideeën
delen en de politiek van 16 Brabantse gemeenten adviseren. Ook jouw eigen gemeente.
Er wonen veel verschillende mensen in de regio. En iedereen vindt wat anders. Het is belangrijk
dat we alle verschillende meningen horen.
Onderwerpen waar we graag over horen wat jij belangrijk vindt:
•
Betaalbaarheid: hoe blijft energie voor jou betaalbaar? Verwacht je bijvoorbeeld subsidie
voor isolatie of voor de aanschaf van een warmtepomp?
•
Keuzevrijheid: bij welke keuzes wil je graag betrokken zijn? En hoe? Denk bijvoorbeeld
aan de keuze voor de leverancier van duurzame warmte. Of aan de aanpassing van de
verwarming jouw huis.

Aanmelden bijeenkomst
•

Meld je vóór 10 februari aan op www.brabantpraat.nl.

•

Gebruik daarbij je persoonlijke code: 123456.

Opzet bijeenkomst
Je gaat in gesprek met 40 andere mensen uit jouw regio. Samen geef je advies aan de politiek
over betaalbare duurzame energie. De adviezen zijn persoonlijk, maar alle adviezen samen
vormen een beeld van alle verschillende meningen.
•
•
•
•

Je doet mee aan 1 bijeenkomst in februari of maart in 2022.
Op een leuke locatie in de regio met een gratis lunch/diner. Of thuis online.
Online deelnemers krijgen een cadeaubon van € 50,De online-bijeenkomst duurt 3 uur. Op locatie 4 uur, met eten erbij.

Lees verder op de achterkant

brabantpraat.nl

1. Uitnodiging
Een willekeurig
geselecteerde groep
mensen ontvangt een
uitnodiging.

2. Interesse
Een deel heeft interesse om
mee te doen.

3. Aanmelden
Iedereen met interesse
meldt zich aan via een
website. Daarbij vragen we
naar wat kenmerken zoals
leeftijd, woonplaats en
inkomen. Deze gegevens
gebruiken we voor de loting.

4. Loting
Met een loting wordt de
definitieve groep mensen
geselecteerd. De groep
is zo divers mogelijk en
bestaat uit mensen met
verschillende kenmerken.

5. In gesprek
Mensen gaan met elkaar in
gesprek en geven advies
aan de politiek.

Persoonlijke uitnodiging
Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen meedoen. Daarom ontvangt
een grote groep willekeurig gekozen huishoudens deze uitnodiging. Per adres kan 1 persoon
meedoen. Het maakt niet uit of je veel of weinig weet van het onderwerp. Vanaf 16 jaar mag je je
opgeven. We vinden het belangrijk dat juist ook jongeren meepraten.
Uit de aanmeldingen loten we 200 mensen die meedoen met ‘Brabant praat over betaalbare
energie’.
Hulp
Heb je iets nodig om mee te kunnen doen aan de bijeenkomst? Bijvoorbeeld vervoer of een
tolk? Laat dit weten bij je aanmelding. Dan denken wij mee over een oplossing.
Heb je nog vragen? Of hulp nodig bij je aanmelding?
Medewerkers van de gemeente Breda staan voor je klaar.
Je kunt ze bellen op telefoonnummer: 14 076 (alleen deze 5 cijfers / normaal tarief).
maandag, dinsdag, vrijdag 8.00 - 17.00 uur
woensdag en donderdag 8.00 - 20.00 uur
Of stuur een e-mail naar contact@breda.nl
Met vriendelijk groet,

Désirée Brummans
Voorzitter stuurgroep Regionale Energiestrategie West-Brabant
en wethouder gemeente Moerdijk.

You can also read this invitation in English. Go to www.brabantpraat.nl.
Możesz także przeczytać to zaproszenie w języku angielskim. Wejdź na www.brabantpraat.nl.
Bu davetiyeyi İngilizce dilinde de okuyabilirsiniz. www.brabantpraat.nl adresini ziyaret edin.
www.brabantpraat.nl:ةيزيلجنإلا ةغللاب ةوعدلا هذه ةءارق ًاضيأ كنكمي. طبارلا ىلإ بهذا

brabantpraat.nl

