
Beste mevrouw, mijnheer, 

In de afgelopen maanden hebben wij met verschillende belanghebbenden gesproken over hoe we 
inwoners het beste kunnen betrekken bij het project Duurzaamheidsroute A35. Ook hebben we 
verschillende wijkorganen gesproken. In deze brief leest u wat we met deze inbreng hebben gedaan.  

Wat waren de resultaten van de gesprekken?   
Uit de gesprekken kwamen een aantal punten naar voren waarmee we rekening moeten houden:  

• Fysieke bijeenkomsten hebben de voorkeur boven onlinebijeenkomsten. 
• Er zijn grote verschillen tussen onderwerpen die spelen in het buitengebied en de in stad. Een 

voorbeeld hiervan is geluidsoverlast van de snelweg.  
• De rol van iemand (bijvoorbeeld ondernemer, omwonende of grondeigenaar) speelt een 

belangrijke rol in hoe iemand tegen de Duurzaamheidsroute A35 aankijkt.  
• Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken. De meeste wijkorganen gaven aan een 

belangrijke schakel te kunnen zijn. Jongeren zijn echter ook voor de wijkorganen lastig te 
bereiken.  
 

Wat hebben we met deze punten gedaan? 
Helaas vinden de “Lokale Duurzame Energie Gesprekken” online plaats in verband met de 
onvoorspelbare coronaontwikkelingen. Om aandacht te hebben voor de verschillen tussen de 
stadsdelen organiseren we afzonderlijke avonden voor stadsdelen west, zuid en oost. Bij aanmelden 
kunnen geïnteresseerden aangeven vanuit welke rol ze zich aanmelden. Zo kunnen we op de avond 
zelf rekening houden met de verschillende groepen. Om in te zetten op het bereiken van meer 
jongeren maken we actief gebruik van sociale media. Via Instagram zetten we bijvoorbeeld 
advertenties in die gericht zijn op de leeftijden 18 tot 28. Wijkorganen voorzien we van informatie die 
ze kunnen delen met hun achterban.  
 
Uw achterban betrekken 
Bij deze brief ontvangt u een uitnodigingstekst die u kunt gebruiken om uw achterban uit te nodigen 
voor de gesprekken op 14-15-16 september. Ook ontvangt u een persbericht die u kunt gebruiken om 
bijvoorbeeld informatie op uw website te zetten. Als u graag meer materiaal ontvangt dan hebben we 
ook een video gemaakt die meer uitleg geeft over het project en hebben we mooie luchtopnames van 
het gebied. Hiervoor en voor verdere grafische ondersteuning kunt mij mailen.  
 
Meer informatie 
Alle informatie over de Duurzaamheidsroute A35 leest u op www.duurzaamheidsrouteA35.nl. Heeft u 
naar aanleiding van deze brief nog vragen? Mail dan via s.rombouts@enschede.nl.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stijn Rombouts 

 

 

 

 


