
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

November 2019 

Jongeren & Klimaat in Roosendaal  
Een advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal  



 

Casus 1: Vervoer 

Probleem: hoe zorgen we ervoor dat we klimaatvriendelijker gaan 

reizen? 

Als je op vakantie gaat, dan zijn er verschillende manieren om naar je 
bestemming te reizen. Je kan bijvoorbeeld met de auto gaan, de bus of het 
vliegtuig. Maar welk van deze drie vervoersmiddelen je ook gebruikt, ze 
verbranden elk benzine, diesel of kerosine. Deze brandstoffen worden gemaakt 
van olie, een fossiele brandstof die ooit opraakt. Bij de verbranding komen 
broeikasgassen vrij, dat ervoor zorgt dat de aarde sneller opwarmt. Ook komen 
er schadelijke stoffen in de lucht door het gebruik van deze vervoersmiddelen, 
wat slecht is voor de gezondheid van mensen, dieren en planten. Het maakt wel 
uit met welk vervoersmiddel je reist.  Met de trein naar Zuid-Frankrijk is een stuk 
minder slecht voor het klimaat dan wanneer je met het vliegtuig naar Bali gaat.  

De gemeente heeft natuurlijk niet zoveel invloed op het vervoersmiddel dat de 
mensen uit Roosendaal gebruiken om naar hun vakantiebestemming te reizen. 
Wel kan de gemeente allerlei maatregelen nemen om de wijze waarop mensen 
zich verplaatsen binnen de gemeente, klimaatvriendelijker te maken. 

Wat moet de gemeente Roosendaal doen om ervoor te zorgen dat mensen 
klimaatvriendelijker zullen gaan reizen?  

Advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal 

1. De gemeente zet campagnes in die het gebruik van openbaar vervoer 

en de fiets promoten. Fietsgebruik kan bijvoorbeeld ook gepromoot 

worden als meer lichaamsbeweging.  

2. De gemeente garandeert betere tijden en aansluitingen voor het 

openbaar vervoer, zodat inwoners net zo snel op hun bestemming 

kunnen komen als met de auto. 

 

3. De gemeente maakt het gebruik van auto’s duurder, bijvoorbeeld 

door hogere belastingen in te stellen, de benzineprijs omhoog te doen 

of hogere parkeertarieven te vragen.  

 

4. De gemeente stimuleert het aanschaffen van elektrische auto’s door 

bijvoorbeeld minder belasting te heffen of subsidies beschikbaar te 

stellen.  

 

5. De gemeente maakt elektrische fietsen goedkoper, zodat mensen 

sneller de fiets pakken voor lange afstanden. Ook zorgt de gemeente 

dat goede fietspaden voor lange afstanden beschikbaar zijn.  

 

6. De gemeente maakt het gebruik van openbaar vervoer goedkoper of 

gratis. Ook zorgt de gemeente dat het openbaar vervoer op groene 

energie rijdt.  

 

7. De gemeente stimuleert inwoners om met elkaar oplossingen te 

vinden. 

  

8. De gemeente stelt meer gratis fietsenstallingen beschikbaar.  
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Casus 2: Consumptie 

Probleem: hoe zorgen we ervoor dat we klimaatvriendelijker gaan 

consumeren?  

Alle producten die we kopen, kosten energie om gemaakt te worden. Sommige 
producten kosten meer energie dan andere. Een stukje vlees kost bijvoorbeeld 
veel energie omdat een koe veel eten en drinken nodig heeft, maar bovendien 
ook verzorgt moet worden. Om voedsel voor de koe te maken, is weer water, 
machines en land nodig. Ook moet het stukje vlees verpakt worden in plastic. 
Om plastic te maken is onder andere olie nodig. Vervolgens moet het vlees 
vervoerd worden van de boerderij naar de supermarkt, bijvoorbeeld met een 
vrachtwagen die benzine verbruikt. En om dit stukje vlees zo lang mogelijk 
houdbaar te houden, zijn er grote koelingen nodig die ook weer veel energie 
kosten. Hetzelfde geldt voor producten als kleding of apparaten. Allemaal 
kosten ze veel energie om nieuw te maken. 

Wat moet de gemeente Roosendaal doen om ervoor te zorgen dat mensen 
minder producten zullen kopen die veel energie kosten?  

Advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal 

1. De gemeente geeft voorlichting over de productie van vlees, vis, zuivel, 
kleding, elektronica etc. Ook geeft de gemeente tips om 
klimaatvriendelijker te consumeren, bijvoorbeeld door inwoners te 
attenderen op wat ze zelf al kunnen doen, zoals het licht eerder 
uitschakelen of minder lang douchen.   

2. De gemeente ondersteunt en stimuleert bedrijven die duurzame 

producten maken zodat deze producten goedkoper worden. 

 

3. De gemeente ondersteunt en stimuleert de markt voor lokale 

producten.  

4. De gemeente faciliteert stadstuinen waarin onder andere water wordt 
opgevangen en wordt hergebruikt. Ook stelt de gemeente subsidies 
beschikbaar voor scholen om hun eigen moestuinen te beginnen.  

5. De gemeente stimuleert scholen om meer vegetarisch eten in de 
kantines te verkopen.  

6. De gemeente stimuleert het openen van meer kringloopwinkels. 

7. Als gemeente zelf het goede voorbeeld geven.  

8. De gemeente stelt een maximum voor het gebruik van water per 
huishouden. 

9. De gemeente ondersteunt de voedselbank zodat er zo weinig mogelijk 
eten wordt verspild.  
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Casus 3: Afval 

Probleem: hoe zorgen we dat we meer afval scheiden en 

recyclen? 

Elk jaar gooien we enorm veel afval in de vuilnisbak. Ieder jaar bijna 500 kilo per 
persoon. Van glas tot oude kleren. Van voedselresten tot plastic en kartonnen 
verpakkingen. Veel van dit afval kan worden hergebruikt, wat beter is voor het 
klimaat. Plastic kun je hergebruiken voor het maken van emmers, kratten en 
vuilniscontainers. En als je van voedselresten compost maakt, dan is dit te 
gebruiken als goede bemesting voor je tuin. De gemeente Roosendaal wil ervoor 
zorgen dat mensen zo veel mogelijk hun afval scheiden.  

Wat moet de gemeente Roosendaal doen om ervoor te zorgen dat mensen 
minder afval zullen produceren en hun afval meer zullen scheiden en recyclen?  

 Advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal 

1. De gemeente geeft meer informatie over waar spullen recycled kunnen 

worden. 

 

2. De gemeente beloont het gebruik van duurzame producten, 

bijvoorbeeld door middel van een speciale klantenpas.  

 

3. De gemeente plaatst meer openbare prullenbakken om zwerfafval te 

voorkomen. Openbare prullenbakken moeten ook gescheiden afval 

hebben. 

 

4. De gemeente maakt restafval duurder.  

 

5. De gemeente zorgt dat in iedere supermarkt herbruikbare 

boodschappentassen te koop zijn en dat plastic tasjes moeilijker 

verkrijgbaar zijn.  

 

6. De gemeente stimuleert scholen om meer aandacht te besteden aan de 

bewustwording over duurzaamheid.  

 

7. De gemeente stimuleert scholen om meer afval te scheiden.  
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Casus 4: Windmolens 

Probleem: wat doen we met de windmolens? 

De gemeente Roosendaal wil in een gebied 50 windmolens neerzetten, zodat er 
minder vervuilende energie gebruikt hoeft te worden. Dit betekent dat een 
aantal mensen opeens windmolens vlakbij hun huis zullen hebben staan. De 
windmolens zijn 125 meter hoog. Dat is iets minder dan de helft van de 
Eiffeltoren.  

De mensen die in deze buurt wonen protesteren bij de gemeente, omdat ze de 
windmolens niet zo dichtbij hun huis willen hebben. Ze belemmeren het uitzicht, 
maken geluid en de schaduw van de ronddraaiende wieken valt op bepaalde 
momenten van de dag binnenshuis, wat ze erg irritant vinden. Helaas zijn er 
geen andere plekken binnen de gemeente Roosendaal waar deze windmolens 
neergezet kunnen worden. Wat moet de gemeente Roosendaal doen? 

Advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal 

1. De gemeente compenseert de bewoners die last van de windmolens 
hebben met geld, zorgt dat zij profijt hebben van de inkomsten van de 
windmolens of dat zij minder voor energie hoeven te betalen. 

2. De gemeente zorgt voor een goede balans tussen windmolens en 
zonnepanelen, zodat de overlast minder groot is.  

3. De gemeente neemt de bewoners die last van de windmolens hebben 
mee in de besluiten die worden genomen over de locatie en grootte van 
de windmolens. Wanneer bewoners tegen zijn, probeert de gemeente 
samen met hen een oplossing vinden.  

4. De gemeente plaatst windmolens zoveel mogelijk in industriegebieden 
of langs snelwegen. De gemeente moet selectief zijn met welke 
gebieden worden uitgekozen.  

5. De gemeente verstrekt subsidies voor het ontwikkelen van andere 
oplossingen voor duurzame energie.  

6. De gemeente maakt een kunstwerk van de windmolens.  

7. De gemeente inventariseert of andere locaties in nabijgelegen 
gemeenten beschikbaar zijn.  
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Casus 5: Aardgas 

De gemeente Roosendaal wil dat mensen steeds minder gas gaan gebruiken, 
want ook het verbranden van gas versnelt klimaatverandering. Dat betekent 
onder andere dat mensen niet meer kunnen koken zoals ze gewend zijn: op het 
gasfornuis. Ze zullen moeten gaan koken op een elektrische kookplaat. 
Behalve dat ze op een andere manier moeten gaan koken, zullen mensen ook 
hun keuken moeten verbouwen om het gasfornuis weg te halen en een 
elektrische kookplaat te installeren.  

Een deel van de mensen die in Roosendaal woont heeft weinig geld te 
besteden, laat staan dat ze een verbouwing kunnen betalen. Andere mensen 
willen graag op hun oude fornuis blijven koken omdat ze koken op een 
elektrische plaat vervelend vinden. Ook zijn er andere pannen nodig om op een 
elektrische plaat te kunnen koken, dan op een gasfornuis. Wat moet de 
gemeente Roosendaal doen? 

Advies van jongeren aan de gemeente Roosendaal 

1. De gemeente verstrekt subsidie voor het aanschaffen van 

inductieplaten.  

 

2. De gemeente zorgt dat oude pannen en fornuizen worden geupcycled.  

 

3. De gemeente biedt een kookcursus aan om te leren koken op inductie.  
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