
 

Uitnodiging Klimaatdialoog gemeente 

Halderberge 

Denk mee! Praat mee! Ontdek mee! 

 

Datum: 20 januari 2021 
Tijd: 19.30 – 21.45 uur 

Locatie: online 

 

  



 
 
Het klimaat is aan het veranderen en het wordt droger, natter en warmer. We zullen ons moeten 
aanpassen aan de effecten van klimaatverandering. Wat betekenen de toenemende hoosbuien, 
langdurige droogte en hogere temperaturen voor de inrichting van onze dorpen, voor onze 
woonomgeving, onze gezondheid, onze bedrijvigheid en natuur? Waar liggen de kansen en 
uitdagingen die de verandering van het klimaat biedt? Zijn de in beeld gebrachte kwetsbaarheden 
juist?  
 
Gemeente  Halderberge wil klimaatbestendig worden en zich goed voorbereiden op de gevolgen van 
klimaatverandering. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom nodig ik u graag uit om mee te praten in een 
zogenoemde klimaatdialoog.  
 
De klimaatdialoog is een overleg tussen verschillende relevante partijen die mogelijkheden hebben 
om mee te helpen onze gemeente klimaatbestendig te maken. Sommige partijen werken hier al hard 
aan, andere weten misschien niet wat ze kunnen doen. In deze klimaatdialoog kijken we waar we 
staan. We bespreken de belangrijkste bevindingen en brengen samen met u in beeld welke verdere 
mogelijke maatregelen we kunnen nemen om de klimaatbestendig te worden.  De gemeente 
gebruikt uw inbreng bij het opstellen van een zogenoemde klimaatadaptatiestrategie en de opzet 
voor een uitvoeringsagenda. 
 
Dus: Denk mee! Praat mee! Ontdek mee! 
Vanwege de Covid-19 maatregelen zal deze bijeenkomst van de klimaatdialoog online plaatsvinden. 

Graag tot 20 januari!  

 
Programma   

19.15     Inloop   
19.30 - 20.20   Toelichting klimaat door Thomas Janssen    
20.20 - 20.30   Korte pauze  
20.30 - 21.30   Tafelgesprekken over oplossingsrichtingen  
21.30 - 21.45   Korte samenvatting en schets verdere proces  
21.45    Afsluiting 
 
Aanmelden  
U kunt zich aanmelden via: dewaardenmakers@brabant.nl 
Na inschrijving ontvangt u een aantal dagen voor de klimaatdialoog een link voor de digitale sessie. 
 
Vragen?   
Hebt u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen, dan kunt u contact opnemen Vester 
Munnecom (vmunnecom@brabant.nl). 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens gemeente Halderberge 

Jan Mollen, 

Wethouder Openbare Ruimte  

 


