Beste mensen, weer tijd u bij te praten
Aangekaart…..een paar punten hieruit
a

a
a

Gildewerkplaats Vlasakker: Stichting Gilde doet met
haar reparaties en opvang van mensen met een beperking
goed werk. We hebben benadrukt dat daarvoor ook goede
huisvesting nodig is.
Afvalbrengpunt: De openingstijden zijn door onze inzet
verruimd. Onderzoek naar toekomstige invulling loopt nog.
Helaas geen steun voor ons voorstel om nascheiding als optie verder uit te
werken en aan de raad voor te leggen. Bij nascheiding wordt het afval
-behalve het groen- in één container ingezameld.

Warmtevisie – van het gas af?!
De andere partijen zijn akkoord gegaan met de warmtevisie. De planning is dat de eerste wijken voor 2030 aardgasloos moeten zijn, met Losser West (blauwe gedeelte
kaartje) en Beuningen als voorlopers. Wij hebben hier
TEGEN gestemd. Simpelweg omdat wij van mening zijn
dat het onhaalbaar en onbetaalbaar is. Middels een enquête kan Losser West reageren. Maar welke keuze
hebben de mensen nog? Einddoel is en blijft aardgasloos. Alleen op welke
manier men dat wil bereiken kan verschillen. Maar laat wél uw stem horen en
vul de enquête in. Bel 0800-7575755 voor een papieren exemplaar of link
www.energievannoordoosttwente.nl/wup/losser-west voor de digitale versie.
Uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat de kosten
met gemiddeld 35.000 euro erg hoog zijn en het voordeel per maand met rond
de 50 euro veel lager dan eerder beraamd. Hoe moeten mensen dit betalen?
Aardgasloos is voor nieuwbouw en voor wie dit wil en kan (al dan niet met financiële tegemoetkoming) prima. Maar veel van onze inwoners -en niet alleen
die met een kleine portemonnee- zullen die hoge kosten onmogelijk kunnen
opbrengen en veel huizen zijn er simpelweg niet geschikt voor. Daarbij nog
buiten beschouwing latend dat ons netwerk er lang nog niet klaar voor is.
Wij zijn van mening dat je mensen nooit mag dwingen van het aardgas af te
gaan als ze dat -om wat voor reden dan ook- niet willen of kunnen betalen.

Daarom vroegen wij het college zich richting Rijk duidelijk uit te spreken dat
ze niet mee zal werken aan gedwongen afsluiting. Ook niet als er wetgeving
komt die dat mogelijk maakt. En die wetgeving is in de maak. De klimaatwet
piept en kraakt. Nu kan er nog richting Rijk een vuist gemaakt worden als tegengeluid. Helaas zagen de andere partijen dit anders.
Onze insteek t.a.v. duurzaamheid en energie: Neem de tijd, zet in op alle
mogelijke alternatieven en laat de burger de keuze.
Even voorstellen: Nick Blaauwbroek (24 jaar) uit Losser
Nick volgt op dit moment de voltijds Bacheloropleiding
opleiding HBO-Rechten in Enschede. Zijn interesse ligt
met name in de rechtsgebieden straf- en bestuursrecht.
Nick wil vooral zijn oor te luisteren leggen waar hij kan
helpen. Een toekomstbestendige en leefbare gemeente
zijn voor hem belangrijk en daar wil hij graag zijn steentje aan bijdragen. Nick kan zich goed vinden in de
standpunten van Burgerforum omdat zij luistert naar
haar achterban.

Wij zijn op zoek naar nieuwe actieve leden uit De Lutte en Glane.
Geef u op! Praat mee, denk mee, doe mee.
Opgeven als lid of steunend lid kan via onze site
www.burgerforum.com of mail naar info@burgerforum.com.
Volg BURGERFORUM op Facebook, Twitter en Instagram
Alle informatie is ook te vinden op www.burgerforum.com

Wij wensen iedereen in deze bijzondere Coronatijd veel sterkte

