Themaraad Milieu 21 juni 2011
Als uitvoering van het besluit van de gemeenteraad op 21 december 2010 organiseert de gemeenteraad een
openbare informatieve raadsbijeenkomst over het Milieubeleid in 2012 en verder. Het doel is om een
vernieuwingsimpuls te geven aan het milieubeleid van de gemeente Geldermalsen, zoals dat eind 2011
vastgesteld gaat worden voor 2012 en verder. De avond is voorbereid door een groep raadsleden in
samenwerking met ambtenaren openbare ruimte en milieu en de griffie van de gemeenteraad.
Iedereen die is geïnteresseerd in het thema Milieu en Duurzaamheid in de gemeente Geldermalsen is van harte
welkom.

Programma:
Aanvang 20.00 uur, raadszaal, Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
1.

Opening door de voorzitter van de raadscommissie Grondgebied, de heer Doré Sengers

2.

Toelichting op het programma van de avond

3.

Presentatie door wethouder Ronald van Meygaarden over de uitvoering van het milieubeleid in de
gemeente Geldermalsen.

20.45 uur:
4.

Drie workshops (zie toelichting)

21.30 uur:
5.

Samenvatting en Conclusies

22.00 uur:
6.

Afsluiting in hal gemeentehuis

Toelichting inhoud workshops:
Workshop1: Mogelijkheden voor duurzaam bouwen door de gemeente Geldermalsen
Aan de hand van de voorbeelden van het reeds gebouwde Cultuurhuus in Beesd en het nog te bouwen
Multifunctioneel centrum en Eerste lijnscentrum in Geldermalsen worden (on)mogelijkheden van duurzaam en
klimaatneutraal bouwen door de gemeente Geldermalsen aangegeven.
Door:
Paul Buitenhek, Tekton, Bouwmanagement en Advies B.V. in ‘s-Hertogenbosch
David Meijer, Vitruvius Consultancy in Oss
Plaats: Raadszaal
Workshop 2: Enthousiasmeren voor de inzet voor verbetering milieu en verhoging duurzaamheid
Medewerkers van het steunpunt Natuur en Milieueducatie (Culemborg) vertellen over de werkwijze van het
steunpunt. Hoe werkt men in Culemborg en op een aantal basisscholen in Geldermalsen aan het vergroten van de
kennis van en de interesse in natuur en milieu. Wat zijn verbetermogelijkheden, hoe kan de doelgroep worden
vergroot?
Door:
Sylvia Kort, teamhoofd planrealisatie NME
Vivian Siebering, medewerk steunpunt NME
Plaats: Commissiekamer II
Workshop 3: Openbare verlichting en mogelijkheden tot energiebesparing
Energie besparen betekent dat minder energie behoeft te worden opgewekt en dat er dus minder belasting op het
milieu en het klimaat wordt gelegd. Welke mogelijkheden biedt het beheer van de openbare verlichting om
energie te besparen? Hoe benut je de mogelijkheden op het juiste moment?
Door:
Dennis Stellaard, Senior Beleidsmedewerker Openbare Ruimte gemeente Geldermalsen
Plaats: Commissiekamer III

