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Leiden, 2022-02-07

Beste TegenGasser,

Velen van jullie, bijna vijftig, hebben deelgenomen aan de ronde tafel

bespreking van 1 februari jl. Na een inleiding over de gemeentelijke plannen

betreffende de Transitievisie Warmte, spraken velen hun verontwaardiging uit.

Het voorstel dat 10 maart in de gemeenteraad voorligt, behelst de uitlevering

aan een monopolist voor de komende tientallen jaren jaren, de bouw van

warmtefabrieken in het Bio Science Park met dus mèèr CO2 uitstoot en enorme

kosten voor de bewoner terwijl elke feitelijke onderbouwing ontbreekt.

Al gauw werd een voorstel om een petitie in te dienen omarmd en velen boden

spontaan aan om in hun deel van de Merenwijk te folderen. Als bestuur voelen

wij ons gesterkt in de missie van TegenGas: stapsgewijs naar nieuw

emissieloos energiesysteem naar de wensen van de bewoners.

Omdat snelheid is geboden hebben wij een petitie opgesteld. Deze kan vanaf

nu digitaal ondertekend worden via deze link.

Om de petitie onder de aandacht te brengen van alle Merenwijkers is een folder

gemaakt. Op de voorzijde staat de petitie en op de achterzijde uitleg waarom

het belangrijk is om de petitie te tekenen. Ondertekenen kan digitaal, in de

folder is het digitale adres vermeld, maar kan ook op papier. Op de folder is

daarvoor ruimte gelaten.

Ons folder distributie centrum heeft de Merenwijk in de bekende subwijken
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verdeeld en we nodigen u uit om de folder in één of meerdere subwijken te

verspreiden. U kunt er ook voor kiezen huis aan huis aan te bellen om uitleg te

geven en instemming met een handtekening direct te verkrijgen. De folders

worden op dit moment gedrukt. Stuurt u s.v.p. een mail aan

info@tegengasmerenwijk.nl om een moment te prikken om folders op te halen.

Voorts wordt een raamposter ontworpen. Deze kan binnenkort gedownload

worden vanaf onze website. U kunt deze printen in A3 formaat of in twee aan

elkaar te plakken A4-tjes.

TegenGas gaat inspreken op de vergadering van de commissie stedelijke

ontwikkeling op 8 februari met deze inspreektekst. Ook is het

onderliggende Ronde Tafel Manifest overhandigd.

Wij zullen u de komende periode op de hoogte houden van de ontwikkelingen

en hopen dat de gemeentelijke plannen tijdens de raadsvergadering van 10

maart tenminste uitgesteld zullen worden, maar nog beter aangepast worden

aan de wensen van de Merenwijkers.

Met warme groet,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk

Tot slot: Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak

duidelijk dat uw warmtevoorziening en keuzevrijheid op het spel staan. Ook zij

kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief Aanmelding Nieuwsbrief.

We kunnen als TegenGas nog wel wat slimme en practische handjes kunnen

gebruiken. Wij zijn onafhankelijk. TegenGas kan alleen blijven opkomen voor

uw belangen door uw donatie. 
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