
2040
van het gas af

20
jaar

26.000
huizen aardgasvrij

Graag tot ziens op maandag 20 januari!

��� � � �� � � �� � �� � � �� � �� ��aardgasvrij
��� � � ���� � ��� ��zonderaardgas

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 
nodigen alle inwoners en andere belangstellenden 
uit voor een energieavond op maandag 20 januari in 
het gemeentehuis in Buitenpost, Stationsstraat 18. 

ÚTNÛGING

Wat kunt u deze avond verwachten?
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Inwoners hebben afgelopen maanden meegepraat over 
de energietransitie: o.a. tijdens een bijeenkomst in 
november en honderden inwoners vulden de enquête 
in. De uitkomsten delen we met u. 
De gemeenten werken aan een plan hoe buurten 
aardgasvrij gemaakt kunnen worden en wat de beste 
alternatieven zijn. Gemeenten en inwoners gaan samen 
met woningcorporaties, netbeheerders, 
buurtinitiatieven en andere partijen op zoek naar de 
beste oplossingen. Wij delen de eerste inzichten met u 
van de buurtgerichte aanpak en de alternatieven die 
mogelijk zijn binnen de dorpen.
We delen ideeën wat u kunt doen om uw huis op 
andere manieren te verwarmen en wat de subsidie- en 
�nancieringsmogelijkheden zijn. 
We laten zien welke energiecoöperaties en –initiatieven 
er al zijn in de dorpen. 
En uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te 
stellen.
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Maandag 20 januari
> Van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur (inloop 19.00 uur)
> Gemeentehuis Buitenpost, Stationsstraat 18

Waarom van het gas af?
Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog 
aangesloten op het gasnet en samen zorgen ze voor �inke 
CO2-uitstoot. We gaan dus stoppen met aardgas. Maar niet 
morgen en ook niet allemaal tegelijk. De gemeenten 
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben de ambitie om 
in 2040 helemaal geen aardgas meer te gebruiken. En al 
lijkt het misschien nog ver weg, het betekent wel dat we in 
20 jaar bijna 26.000 huizen in onze gemeenten aardgasvrij 
moeten maken. Een enorme opgave!

Aanmelden
Wilt u weten wat er in uw gemeente en in uw dorp 
gebeurt op het gebied van de energietransitie? Laat u dan 
informeren op 20 januari.  Om een inschatting te maken 
hoeveel gasten wij mogen verwelkomen vragen we u zich 
aan te melden. Zie daarvoor onderstaande websites. 
 
Aanmelden en meer informatie op:
www.achtkarspelen.nl/aardgasvrij 
www.t-diel.nl/zonderaardgas

Kijk op www.achtkarspelen.nl/parkeren voor de 
parkeermogelijkheden


