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Energietransitie 
 Veel steun voor een energieneutraal Culemborg in 2040. 
 Steun ook voor aanleggen zonnevelden en windmolens in Culemborg, maar 

wel discussie over de plaats wáár dan. Blijf zoeken naar plaatsen om 
windmolens te plaatsen, liefst langs de snelweg.  

 Veel voorstanders van groene daken, ook in de binnenstad, waar mogelijk in 

combinatie met zonnepanelen. 
 Stel versneld kaders op voor zonnepanelen op monumentale panden, zodat 

bewoners weten wat wel er mogelijk is. 
 Geef als gemeente subsidie aan lage en middeninkomens voor 

woningsisolatie en aanschaf warmtepompen. Koop grotere aantallen in 
waardoor iedereen van scherpere inkoopprijzen kan profiteren. 

 Informeer mensen over de mogelijkheden van energietransitie en geef gratis 

advies aan inwoners 
 

Klimaatadaptatie: 
 Geef als gemeente voorlichting over klimaatadaptatie: wat is dat precies en 

wat kan de gemeente doen en wat kan ik doen? Minder tegels in de tuin en 
zaker geen kunstgras aanleggen. 

 Voorbeelden en resultaten laten zien van klimaatadaptatie. Bijv de 
wateropvang langs Prijsseweg en de natuurvriendelijke oevers langs het 
Bouwlustpad. 

 Zorg voor goede wateropvangplekken  in de gehele stad zijn: alles droogt zo 
uit. Plaats bijv meer bomen met bankjes op de Varkensmarkt: heel mooi dat 

die bankjes er zijn, maar het zou nog mooier zijn als er meer planten en 
grondplekken zijn die het water kunnen vasthouden. 

 

Biodiversiteit & vergroening 
 Bewoners willen graag helpen bij de vergroening van de stad. Bijvoorbeeld 

door het plaatsen van hagen en struiken in de omgeving van het Bakelbos.  
 Vergeet bij herinrichting en vergroenen van straten ook de ouderen niet die 

minder mobiel zijn. Culemborg moet ook bereikbaar blijven voor scootmobiel 
ed. 

 Plant voor iedere boom die verloren is gegaan door een ziekte of een storm 
meteen een nieuwe terug en laat dat zien! 

 Maak van het park in de binnenstad meer een recreatiegebied dan een 

uitlaatveldje voor honden, dus ook aandacht voor verblijfsgroen. 
 Verzoek het waterschap in onze gemeente minder te maaien, met name 

langs de dijk. 
 Meer aandacht voor natuur- en klimaateducatie, zoals terugloop van 

insecten. 
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 Nog vaker succesvolle projecten voor geveltuintjes & meedoen aan landelijke 

actie tegelwippen in voortuinen. Stimuleer en faciliteer als gemeente het 
vergoenen van buurten. Beloon niet alleen het beste plan, maar werk als 

gemeente mee aan elk ingediend betaalbaar plan. 
 Leg het beheer van groen bij groepjes bewoners neer en faciliteer hen met 

materialen, zaaigoed, planten en goede ideeën. 

 Meer natuurspeelplaatsen en aandacht voor natuur rondom speelveldjes. 
 

Ideeën van kinderen: 
 Speeltuinen met beestjes, waar je ook dingen over de natuur kunt leren. 

 Mooie speelplekken om buiten te kunnen spelen. 
 Meedoen aan de avondvierdaagse is erg leuk, omdat je dan met je hele  klas 

door de natuur wandelt. 
 Meer groente en ook meer bomen planten: om van te eten en ook voor de 

schone lucht. 

 

Mobiliteit: 
 Zorg zo snel mogelijk voor een fietsbrug en snelle fietsverbinding met 

Utrecht. Steeds meer mensen uit Utrecht komen in Culemborg wonen, 

waardoor de vraag naar een fietsbrug over de Lek steeds groter wordt. Een 
fietsbrug over de Lek maakt Culemborg voorforensen nog aantrekkelijker en 

stimuleert fietsverkeer: gezond en duurzaam. 
 Maak van de hele stad een max 30 km/u gebied en maak zones rondom 

scholen en ook de binnenstad geheel autovrij. 

 Promoot de aanleg van infrastructuur voor het laden van elektrische auto's. 
Pak dit proactief op. 

 Maak fietsen en wandelen aantrekkelijker en veiliger. Zorg bijvoorbeeld voor 
veilige fietspaden langs Otto van Reesweg en Weidsteeg. 

 Sinds het sluiten van de Vianense Poort fiets ik naar het station: heerlijk! Fijn 

als er voldoende fietsplekken zijn om je fiets in de binnenstad veilig neer te 
zetten. 

 

Eigen inbreng: 
 Stel een omgevingsprogramma Duurzaam Bouwen vast, met daarin prestatie 

eisen en uitgangspunten voor duurzame woningbouw. Dit kan op het gebied 

van klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit, energietransitie, circulair- en 
natuurinclusief bouwen. De uitgangspunten vormen de basis voor specifieke 
locatie eisen die je vervolgens kunt vertalen in juridische regels voor een 

omgevingsplan (mits het Rijk dat straks in de Omgevingswet toelaat). Maar 
de uitgangspunten kunnen sowieso ook op andere manieren doorwerken in 

privaatrechtelijke overeenkomsten of in gesprekken aan de omgevingstafel.  
 Geef je personeel een extra vrije dag als ze met de trein op vakantie gaan 

i.p.v met het vliegtuig.  

 De nieuwe inrichting van Het Jach kan prima zonder parkeerruimte. Er zijn 
genoeg alternatieven dichtbij. Grijp de kans om Het Jach groen te maken. 
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 Iemand die zelf wel het vuil op straat van een ander opruimt, voelt zich 

daarin vaak alleen staan. Zou zo graag willen dat hier meer aandacht voor 
komt: een stukje opvoeding, want goed voorbeeld doet volgen, misschien 

ook iets met de middelbare scholen? 
 Zorg voor lokale voedselproductie en verkoop; bv een Culemborgse 

supermarkt die vooral lokale producten verkoopt. 

 

Tot slot: 
 Maak alles wat de gemeente doet beter zichtbaar voor iedereen: maak bij 

klimaatoplossingen voor en na foto’s bijvoorbeeld en geef aandacht aan het 

belang van een groene en klimaatvriendelijke stad voor ons allemaal! 
 Kritisch geluiden gaan vooral over te dure plannen en inhuren van te dure 

adviseurs. Doe maar gewoon, liefst samen met bewoners en hun initiatieven 
en laat vooral wat zien. Misschien is dit ook een kwestie van betere 
communicatie naar de stad. 

 En werk samen met bewoners en doe dingen niet over hun hoofden heen: zo 
creëer je weerstand terwijl veel stadsgenoten juist vóór zijn. 

 

En ook: 
 Veel steun voor de landelijke acties van de Operatie Klimaatgroepen om 

de grote vervuilende bedrijven aan te pakken en hen aan te klagen. 

Sommigen vrezen wel dat deze bedrijven naar het buitenland vertrekken. 
 Alle ondervraagden onderschrijven het belang van 

klimaatrechtvaardigheid: de lasten eerlijk verdelen en zorgen voor 

klimaatoplossingen die voor iedereen betaalbaar zijn. Ook de gemeente 
kan hieraan bijdragen met haar lokale/regionale sociale inkomensbeleid en 

klimaatbeleid. Zorg dat er geen klimaat-apartheid kan ontstaan! 
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