
Inspreekbijdrage Commissie Beheer 11-2-2021 door Martin de Jong, Haarlemse Klimaatcoalitie.  

Geachte commissie leden, 

Mijn naam is Martin de Jong. Ik vertegenwoordig de Haarlemse klimaatcoalitie. Wij willen u vragen 

om op 14 maart deel te nemen aan de grote klimaatdemonstratie van 2021, Het Klimaatalarm.  

De Haarlemse Klimaatcoalitie is een samenwerkingsverband van regionale organisaties die zich 

zorgen maken over klimaatverandering en het beleid van de Nederlandse Overheden. Inmiddels zijn 

er meer dan 25 organisaties bij de Haarlemse Klimaatcoalitie aangesloten. Onder andere zijn dit: 

• FNV Haarlem; 

• Milieudefensie Haarlem; 

• Extinction Rebellion Haarlem; 

• Fridays for the future; 

• Grootouders voor het Klimaat; 

• Raad van Kerken in Haarlem; 

• En iedere week sluiten meer organisaties zich bij ons aan.  

Wij organiseren het klimaatalarm 2021 niet alleen in Haarlem. In 35 andere steden in Nederland 

wordt op 14 maart, tegelijkertijd gedemonstreerd. Een klimaatdemonstratie die wel anders zal zijn 

dan de voorgaande edities door de mogelijkheid om online deel te nemen. Er zijn 3 belangrijke 

redenen waarom wij dit op deze manier organiseren: 

Ten eerste: de klimaatcrisis en daaraan gekoppelde biodiversiteitcrisis zijn hele grote crisissen, die 

helaas niet op te lossen zijn met een vaccin. Het belang voor een duurzaam overheidsbeleid is 

cruciaal. 

Ten tweede: Vanaf 15 maart kunnen de inwoners van Haarlem gaan stemmen voor de Tweede 

Kamer. Wij roepen op voor een stem voor het klimaat. 

En de derde reden: Door de Corona-crisis is het niet verantwoord om een grote landelijke 

klimaatmars houden. Daarom organiseren wij dit lokaal. En door inwoners van de regio 

Kennemerland de mogelijkheid te geven om vooral ook online mee te demonstreren, zorgen we ook 

op een veilige manier, aandacht voor de klimaatcrisis. 

Dat u als commissie Beheer van de Gemeente Haarlem, de klimaatcrisis belangrijk vindt weten we. 

Haarlem heeft de doelstelling in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat is een ambitieuze 

doelstelling, die alleen gehaald kan worden als iedereen hieraan meewerkt. Steun vanuit Den Haag, 

met een duurzaam beleid, gaat helpen om het doel van de gemeente te halen.  Steun van de 

inwoners van Haarlem heeft u: Bijna 70% van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de 

klimaatverandering en een meerderheid van de bevolking wil dat de overheid, maar ook het 

bedrijfsleven, (veel) meer doet om de klimaatcrisis op te lossen. 

Juist daarom verwachten wij vanuit de Haarlemse Klimaatcoalitie heel veel steun vanuit de volledige 

gemeenteraad voor het Haarlemse Klimaatalarm. Wij roepen deze commissie op om dit onderwerp 

in de gemeenteraad te bespreken en hierbij de volledige gemeenteraad te vragen om op 14 maart 

deel te nemen in de Haarlemmerhout, voor het luiden van het klimaatalarm.  Hoe geweldig zou het 

zijn als wij, in deze tijd van verdeeldheid, een eensgezinde en voltallige gemeenteraad zien 

deelnemen aan het klimaatalarm 2021.  Vanavond ontvangt u per email meer informatie.  

Dank u voor uw aandacht. 

https://www.haarlem.nl/financiering-duurzame-projecten/
https://milieudefensie.nl/actueel/klimaat-en-het-nieuwe-kabinet/@@download/file/Klimaat%20en%20het%20nieuwe%20kabinet.pdf


------------------ 

Meer info en aanmelden op: 

www.klimaatalarm2021.nl 

 

 

http://www.klimaatalarm2021.nl/

