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Geachte commissieleden, 

Mijn naam is Mira Geirnaert en ik ben sinds drie maanden inwoner van Haarlem. Ik heb hier samen met mijn 

vriend een huis gekocht en daar ben ik best trots op. Niet alleen op dat huis, maar vooral op het feit dat we nu 

in een stad wonen met een groene mentaliteit, één die zelfs de klimaatnoodtoestand heeft erkend, ruim een 

jaar geleden. Toen ik hier om me heen ging kijken, kwam ik De Groene Mug tegen, de campagne ‘Haarlem 

doet Duurzaam’, de Haarlemmer Kweektuin. Mooie, waardevolle initiatieven, die geïnteresseerde burgers een 

stapje verder kunnen helpen. Mijn vriend en ik willen ons huis verduurzamen en ook daarvoor heeft Haarlem 

mogelijkheden, bijvoorbeeld een subsidie voor Aardgasvrij Wonen en het Duurzaam Bouwloket. 

Allemaal top-initiatieven, daar kan ik alleen maar positief over zijn. Er is veel goede wil, maar waar is de actie 

die past bij een noodsituatie? Volgens het IPCC-rapport van de VN hebben we nog zo’n 10 jaar om de 

verschrikkingen van klimaatverandering in te perken; zijn mensen zich daar van bewust? Weet de gemiddelde 

Haarlemmer bijvoorbeeld hoe klimaatverandering samenhangt met massale insectensterfte? En hoe dit weer 

nauw verbonden is met het instorten van ecosystemen en daarmee de leefbare wereld van de mens? Ik 

vermoed van niet. En dat is hun niet aan te rekenen, wij kunnen niet verwachten dat elke burger deze 

informatie zelf opzoekt. Daarnaast is het nog flink lastig te bepalen welke informatie over klimaatverandering 

betrouwbaar en actueel is.  

Het informeren van burgers, zeker in een noodsituatie, is bij uitstek een taak van de gemeente. Zoals 

bijvoorbeeld de uitgerolde communicatie omtrent de huidige corona-crisis. We kunnen burgers goed en snel 

informeren - als we het willen. Daarom pleit ik in deze inspraak voor herhaaldelijke informatieavonden op 

plekken als buurthuizen, bibliotheken en bejaardentehuizen, georganiseerd en gepromoot door de gemeente. 

Via deze avonden worden mensen geïnformeerd over de wetenschap achter klimaatverandering en krijgen ze 

uitgelegd waarom iets waar je individueel zo weinig van merkt toch zo’n urgent probleem is, waar zelfs de 

noodtoestand voor is afgekondigd. De focus ligt daarbij op de achterliggende theorie op zo’n manier 

communiceren dat het begrijpelijk is voor iemand met weinig kennis van zaken. Mensen kunnen door 

subsidies en beloofde financiële besparingen extrinsiek gemotiveerd worden, maar juist door mensen 

intrinsiek te motiveren, creëer je een duurzamere vorm van betrokkenheid, die aanzet tot écht draagvlak voor 

groen beleid. Experts kunnen hierin een belangrijke rol spelen: zo zou het betrekken van een 

klimaatpsycholoog bij groen beleid als dit kunnen helpen mensen zo efficiënt mogelijk te bereiken. Een 

bijkomend voordeel van zulke informatieavonden is de link naar de praktijk: de duurzame initiatieven van de 

gemeente Haarlem kunnen op deze avonden meteen worden gepromoot.  

U behoeft echt niet vanaf 0 te beginnen: er zijn genoeg organisaties, zoals Extinction Rebellion, Milieudefensie 

en Greenpeace, die u kan voorzien van achtergrondinformatie en misschien zelfs van sprekers. Het is wel 

degelijk de taak van de gemeente om mensen te laten weten in welke extreme situatie we zijn beland en dat 

het tijd is om te handelen, maar dat betekent niet dat de gemeente dit alleen hoeft te doen. Ik ben zelf 

betrokken bij Extinction Rebellion en zou jullie bij dezen de hand willen reiken om gebruik te maken van ons 

beschikbaar materiaal en onze mankracht.   

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

 


