
Beste Commissie, 
 
Dank dat ik de gelegenheid krijg, voor u te spreken voor u. 
 
Ik ben moeder van twee zoons, een van 5, en een van 8. 
Deze twee jonge kinderen staan voor mij symbool voor alle andere kinderen die vele malen 
indringender met de gevolgen van het klimaat te maken krijgen, dan wij nu. 
 
Ondanks het feit dat de Klimaatcrisis is uitgesproken, is het helaas voor de meeste burgers nog steeds 
een ver van ons bed show.  
Ik zie hoe de gemeente z’n best doet om van alle kanten te stimuleren en te subsidiëren, maar ja, het 
is geen geheim, dat wij burgers, op dit moment, niet direct geraakt worden door de gevolgen van CO2 
uitstoot.  
Dus ja…  
Waarom betalen voor CO2 uitstoot? Hoezo geen reclame voor zuivel en vlees? Wat bedoel je met 
“nee’ tegen bloemencorso? Waarom zou ik een winkeldeur dichtdoen, waarom een zonnepaneel op 
mijn dak?   
 
Wij burgers van Haarlem ondervinden de gevolgen niet, al is het wereldwijd bekend hoe dramatisch 
het probleem is. 
Wij burgers en ondernemers hebben geen tijd om geïnformeerd te raken, want de huur en de 
hypotheek moet betaald. En wij willen graag die goedkope producten uit China, want zoon is jarig. 
..en die vliegvakantie is goedkoper dan die trein. Wat kiezen we dan? 
 
Wij hebben geen tijd voor bewustwording, geen tijd de verantwoordelijkheid te nemen voor onze 
uitstoot. En, lieve kinderen, jullie betalen de rekening, voor ons gedrag van nu. 
De zet is aan de politiek, beste gemeente, om ons te helpen, met het nemen van die 
verantwoordelijkheid.  
Het is meer dan de hoogste tijd dat we moeten inzetten op het klimaat, en daarmee op een 
burgerberaad voor CO2 reductie. Want het is tijd dat we gaan inzetten op draagvlak;  participeren, 
bewustwording, besluitvorming door onze burgers van Haarlem. 
 
Ik ben trots op mijn Haarlem. Haarlem is een voorloper. Haarlem innoveert: 
Jos Wienen spreekt het volgende uit voor zijn burgers van Haarlem, na het aannemen van de eer van 
de Europese innovatieprijs die komt met een bedrag van 500.000 euro voor opbouwen van 
innovatieve ecosystemen. 
Hij laat weten, ik citeer: 
 

In 2030 willen we honderd procent circulair inkopen, in 2040 honderd 
procent aardgasvrij zijn en in 2050 honderd procent klimaatneutraal zijn.  
 
Hoe gaan we dat doen als we geen draagvlak hebben onder onze burgers en ondernemers van 
Haarlem?  
En wat is de mooiste vorm om participatie te bereiken.. Dat is dat we via het burgerberaad echt mee 
mogen gaan doen. Een signaal voor alle burgers van Haarlem. Serieus te nemen uitkomsten, oprechte 
draagvlak. Knopen die we eindelijk door kunnen hakken. 
 
En het prachtige is; binnen het Thema Klimaat kunnen we ons bezighouden met de positie van 
jongeren op de woningmarkt. 



CO2 reductie helpt met het verbeteren van de gezondheid van burgers in Haarlem. Zowel de 
psychisch als de lichamelijke. We weten immers; het aantal jongeren die psychisch lijdt onder de 
voorspellingen van onze toekomst, is zorgwekkend, en zal alleen maar zorgwekkender worden. 
 
Dank voor uw tijd en moeite,  
 
Mevr. Hannema-Bol,  
mede namens mijn partner en kinderen 
 
 
 
 
 
 


