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25 Jaar geleden zat ik ook op uw stoel in de Gemeenteraad en zette mij in als 

volksvertegenwoordiger voor onze stad, maar na het einde van mijn zittingsperiode besefte 

ik dat ik niet geschikt was voor deze rol. 

En ik begrijp hoe lastig het voor u allen is om keuzes te maken en vooral hoeveel moeite het 

kost alle dossiers door te worstelen voor en na vergaderingen in raad, commissie en fractie.  

Ik zette mij sindsdien liever in voor de Argentijnse Tango, acties vanuit FNV en mijn politieke 

partij, maar gaandeweg ben ik gaan beseffen met het ouder worden hoe heftig de 

problemen van de verandering van het klimaat op ons afkomen. Vooral in de afgelopen 

Corona-periode is klaar en duidelijk geworden dat als wij op de oude voet verder gaan de 

gevolgen catastrofaal zullen zijn. En dat we nú een verschil moeten maken om de toekomst 

voor ons en onze kinderen en kleinkinderen leefbaar te houden. 

En natuurlijk besef ik dat Haarlem slechts een van de kleine stipjes is op de aarde en dat 

lokaal al stevig wordt ingezet op milieu en energietransitie tegen alle weerstand in van 

klimaatontkenners en anderen die het niet willen weten. Maar de feiten liegen niet en dit is 

dan ook mijn belangrijkste inzet vanuit FNV om aansluiting te zoeken bij het Klimaatalarm in 

de coalitie met 50 andere organisaties. Wij hadden ook ons protest op 14 maart op het 

Vlooienveld, samen met de andere protesten in het land in vele steden en dorpen.  

Wij wenden ons nu naar de politiek en sluiten aan bij de motie van de drie partijen uit de 

Gemeenteraad. Gisteravond hadden we hierover een succesvol Webinar vanuit de Pletterij, 

waarvoor ook u was uitgenodigd. En we waren blij dat u ook daar aanwezig was.  

We hebben ook het standpunt gehoord en gelezen van uw College en willen u dan ook 

vragen samen met onze coalitie inhoud te gaan geven aan het beoogde Burgerberaad, 

vergelijkbaar aan de huidige Participatieraad.  

Niet eerst een uitgebreide ambtelijke studie met allerlei nota’s en stukken te produceren, 

maar aan de slag te gaan met de ervaringen, die u reeds heeft opgedaan met de 

Participatieraad! Niet een dure kracht aan te trekken en in te huren om dit te gaan 

opstarten, maar de beschikbare middelen in te zetten voor de communicatie met onze stad. 

Wij hebben ook niet als doel om op uw stoel te gaan zitten of het zoveelste adviesbureau te 

creëren. Wij zijn inmiddels een groeiende organisatie van organisaties en individuele 

geïnteresseerden, die bereid zijn met u mee te denken en te adviseren. En wij nodigen u uit 

om nu samen met ons te starten met dit initiatief om al doende te komen tot een effectieve 

aanpak van de problemen die op ons afkomen! 
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