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Onderwerp: Brandbrief uit Winterswijk voor alle gemeenten met een RES, die aangestuurd wordt 
door de gemeente 

 
Geachte Griffie, geachte Gemeenteraadsleden, Raadsvolgers en geacht College 
 
De laatste tijd vraag ik u vaak om informatie door te zenden naar onze bestuurders. 
Zojuist zag ik dit bericht uit Winterswijk. 
 
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/brandbrief-voor-winterswijkse-raadsleden-nu-is-er-
nog-net-de-kans-om-tot-slimmere-besluiten-te-komen~a0bcdf98/ 
 
Het is ons, Stichtingen Leven met de Aarde, en Behoud Kemnade en Waalse Water veel 
waard om dit bericht uit Winterswijk met nog meer nadruk onder de aandacht te brengen van 
Colleges en Raadsleden. 
Wij vragen u daarom dit krantenbericht door te zenden naar onze bestuurders, maar ook naar 
ambtenaren, die veelal zo overtuigd zijn van het gelijk van de gangbare orde, gestoeld op 
vooral (oude) economische belangen. 
Laat men zich realiseren hoe we een duurzame circulaire economie kunnen combineren met 
een veel lagere energievraag. Eén van de avonden in onze jubileummaand gaat over dit 
onderwerp. zie daartoe de publicaties, straks op www.levenmetdeaarde.nl 
Mensen betrekken en inspireren samen meer energie op te wekken op daken, kan verbeteren 
door het financieringssysteem/subsidiesysteem aan te pakken en te komen tot een andere 
organisatie. Door de particuliere en kleinere bedrijven opgewekte Kwh 's mee te tellen bij het 
halen van de doelstellingen, en vooral de kleine locale coöperaties te ondersteunen en de 
wijze waarop de geleverde energie wordt vergoed eerlijk, naar geldende kostprijs bij de 
huidige werkelijke kosten te garanderen (energie is een common good waar niet aan verdiend 
zou moeten worden). Zekerheid en helderheid is geboden voor allen die hun best doen energie 
te leveren, klein en groot, juist als dit op daken en wanden en andere verharde oppervlakten 
gebeurt. Communiceert u hiertoe a.u.b. met de mensen van de energietafels en geef de 
RESSEN en totaal andere opdracht. 
Hoeveel energie hebben wij waar nodig? Hoe kunnen we zo dicht mogelijk bij die vraag het 
nodige opwekken? Hoe kunnen we energie delen en beter verdelen. Niet iedereen hoeft altijd 
overal veel energie beschikbaar te hebben. 
Een voorbeeld: Veel mensen schaffen nu airco's aan. Dit zou alleen moeten mogen als 
mensen aantonen deze airco's te voeden met energie uit zonnepanelen van eigen dak. De 
Gemeente kan erop sturen dat men eerder bomen poot, de tuin onttegeld en bijvoorbeeld extra 
luiken aanschaft als zonwering. Energievretende apparaten moeten we niet meer willen. 
Vrijheid is niet "U vraagt en wij draaen" Vrijheid en democratie zijn o.a. kennis toepassen en 
open staan voor verantwoordelijkheid. Wereld overshootday MOET naar achteren 
 
Wij nodigen u uit bij onze energie bijeenkomsten en de oproep vanuit Winterswijk zeer 
serieus te nemen. 
 
Met hartelijke groet 
St Leven met de aarde 
Behoud Kemnade en Waalse Water 
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