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KLIMAATNEUTRAAL 2030

Blog 07
Geachte lezers,
Een enquête over het klimaat onder de inwoners van Stichtse
Vecht is door de gemeenteraad van Stichtse Vecht gepubliceerd.
In de begeleidende tekst van het nieuwsblok van RTV-Stichtse
Vecht (woensdag 11 september 2019) staat dus ook dat het gaat om de
“routekaart klimaatneutraal 2030” en daar is de korte enquête
omheen gebouwd.
Heeft iedere burger in Stichtse Vecht de ‘Routekaart Klimaatneutraal 2030’ gelezen of waar kunnen ze dat precies vinden op
de website van Stichtse Vecht of internet. (KLIK HIER OM DE ROUTEKAART
TE DOWNLOADEN) In het bericht van RTV-SV wordt de suggestie
gewekt dat we in 2030 klimaatneutraal zijn of moeten zijn en
enige kennis van de routekaart is belangrijk om de eerste en
mogelijk nog vele opvolgende commissievergaderingen van
Fysiek Domein te bezoeken of te beluisteren voordat je kan
beoordelen wat je als burger van Stichtse Vecht zou willen in deze
-nog- mooie gemeente.
Gelet op de knulligheid en de vraagstelling in de enquête zou je
kunnen denken dat het een NEP-enquête is.
Nagekomen bericht 13-09-2019
De gemeente Stichtse Vecht heeft haar - eerder deze week gelanceerde
- inwonersenquête alweer van het internet gehaald. Doelstelling van de
enquête was om raadsleden inzichten te geven in de mening van
inwoners over een klimaatneutraal Stichtse Vecht. In het eerder
gestuurde persbericht van de gemeente werd vermeld dat het initiatief
van deze enquête van de gemeenteraad afkomstig was. Dit bleek
echter niet zo te zijn. Naar aanleiding van vragen van Lokaal Liberaal
werden de fractievoorzitters geraadpleegd. Daaruit blijkt dat meerdere
fracties vinden dat de vragen van de enquête onduidelijk en onvolledig
zijn en dat daardoor de resultaten van deze raadpleging onder inwoners
geen bijdrage levert aan de discussie. De enquête is dan ook vandaag
offline gehaald.
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