
 

  

 

Content regionale en lokale bijeenkomsten REKS 

In de periode november - januari organiseren we vier regionale bijeenkomsten over de REKS, en 

daarnaast per gemeente een lokale dialoogsessie. Op dit moment (30-10-2020) zijn de 

bijeenkomsten als volgt gepland:  

Regionale informatiebijeenkomst Datum en tijd 

Zonne-energie in Hart van Brabant  5 november, 19.30 uur 

Windenergie in Hart van Brabant  19 november, 19.30 uur 

Duurzaam verwarmen van onze huizen en gebouwen  3 december, 19.30 uur 

Participatie: meedenken, -doen en -profiteren  17 december, 19.30 uur 

  

Lokale dialoogsessie  Datum en tijd  

 Dongen  24 november, 19.30 uur 

 Gilze en Rijen  16 december, 19.30 uur (was 10 december) 

 Goirle  11 november, 19.30 uur 

 Heusden  9 december, 19.30 uur 

 Hilvarenbeek  1 december, 19.30 uur 

 Loon op Zand  2 december, 19.30 uur 

 Oisterwijk  25 november, 19.30 uur 

 Tilburg  10 december, 19.30 uur (was 16 december) 

 Waalwijk  Datum volgt (2021) 

 

In dit document vind je een handreiking voor de communicatie hierover, bijvoorbeeld via de sociale 

media, de krant of de website.  

 



 

Inhoud van dit document:  

● Bericht regionale informatieavonden 3 

● Bericht lokale dialoogsessie 4 

● Berichten voor sociale media 5 

Daarnaast stuur ik je de volgende documenten los toe:  

● Afbeeldingen voor de regionale informatieavonden en de lokale dialoogsessie. 

● De advertentie voor de regionale informatieavonden die in het Brabants Dagblad wordt 

gepubliceerd.  

● De QR-code die verwijst naar het aanmeldformulier (bijv. voor in een krantje). 

 

  



 

[Regionale bijeenkomst] Meld je aan voor de 

informatieavonden over duurzame energie 

Een fijne plek om te wonen - nu en in de toekomst: dat willen we in heel Hart van Brabant. 

Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We kijken hoe en 

waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam 

kunnen verwarmen. En hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en 

wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). 

Wat betekent de REKS voor jou? 

Tijdens vier online informatieavonden hoor je wat de REKS is, hoe deze er globaal uitziet, wat de 

planning is en hoe je kunt meedoen. Ook is er ruimte voor het stellen van vragen.  

● Zonne-energie in Hart van Brabant (5 november, 19.30 - 21.00 uur) 

● Windenergie in Hart van Brabant (19 november, 19.30 - 21.00 uur) 

● Duurzaam verwarmen van onze huizen en gebouwen (3 december, 19.30 - 21.00 uur) 

● Participatie: meedenken, -doen en -profiteren (17 december, 19.30 - 21.00 uur) 

Aanmelden voor de informatieavonden kan op deze pagina.  

Meer informatie 

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten vind je op 

regio-hartvanbrabant.nl/REKS.  

 

 

 

  

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
http://www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS


 

[Lokale bijeenkomst] [Gemeente] stapt over op 

duurzame energie. Denk je mee? 

Een fijne plek om te wonen - nu en in de toekomst: dat willen we in de gemeente [gemeente] én in 

heel Hart van Brabant. Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het veranderende 

klimaat. We kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe 

we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen.  

Denk je mee over de plannen? 

Waar kunnen windmolens en zonneparken komen? Hoe maken we samen het prachtlandschap van 

de toekomst? Welke keuzes maken we? Je mening telt! Meld je aan voor de online 

discussiebijeenkomst met andere inwoners van de gemeente op [datum en tijd].  

Aanmelden voor de discussiebijeenkomst kan op deze pagina.  

Meer informatie 

Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de overige activiteiten vind je op 

regio-hartvanbrabant.nl/REKS.  

  

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
http://www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS


 

Berichten voor sociale media 

Zie voor bijpassend beeldmateriaal ook de meegestuurde afbeeldingen. Onderstaande (niet zo 

mooie) link gaat direct naar het aanmeldformulier. Je kunt ook verwijzen naar 

regio-hartvanbrabant.nl/REKS. 

In onze regio werken we aan een toekomstbestendige omgeving waar we duurzaam energie 

opwekken en de overlast door klimaatverandering beperkt blijft. Wil je met ons meedenken 

daarover? Graag! Dat kan via 

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6. #RES #REKS 

#RegioHartvanBrabant 

 

Hoe denk jij over het opwekken van duurzame energie in onze gemeente? En over aanpassingen van 

onze omgeving aan klimaatverandering? Denk met ons mee en meld je 

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6. #RES #REKS 

#RegioHartvanBrabant 

 

Een fijne plek om te wonen - nu en in de toekomst: dat willen we in [gemeente]. Daarom maken we 

plannen voor het veranderende klimaat. Wil je weten wat die plannen zijn? Meld je aan voor een 

informatiebijeenkomst hierover via 

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6. #RES #REKS 

#RegioHartvanBrabant 

 

In onze regio hebben we plannen gemaakt voor energiebesparing, het opwekken van duurzame 

energie en aanpassingen aan klimaatverandering. Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor 

de online informatieavonden via 

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6. #RES #REKS 

#RegioHartvanBrabant 

 

Jouw mening telt! Hoe denk jij over de plannen voor duurzame energie en aanpassingen aan 

klimaatverandering in onze omgeving? Meld je aan voor de lokale discussiebijeenkomst in 

http://www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6
https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6


 

[gemeente] op https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6. #RES 

#REKS #RegioHartvanBrabant 

https://regio-hvb.surveytalent.com/survey/5e67b49e9ebcd92a1b5d34f6

