
 

 

Van: Klimaatcoalitie Haarlem <klimaatmars.haarlem@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 11 februari 2021 22:37 
Onderwerp: Klimaatalarm 2021 regio Kennemerland 

 
Geacht college B&W, Geacht Raadslid, 

De aandacht voor klimaatverandering is misschien op de achtergrond van het nieuws verdwenen, 

maar helaas geldt dit niet voor de klimaatcrisis. Om aandacht te vragen voor deze crisis organiseren 

wij op 14 maart voor de regio Kennemerland, in Haarlem, het Klimaatalarm 2021. Met deze email 

geven wij u meer informatie en roepen u als lokale politicus op om deel te nemen aan deze 

demonstratie. Tegelijkertijd met de demonstratie in Haarlem, wordt in 35 andere Nederlandse 

steden gedemonstreerd voor een beter klimaatbeleid. 

De Corona-crisis heeft ons laten zien wat een kracht Nederlanders hebben. Samen staan we echt 

sterk. Wat de klimaatcrisis anders maakt, is het gevoel van urgentie. Klimaat is voor vele mensen te 

abstract. Toch zien we in ons dagelijkse leven de gevolgen van de klimaatcrisis. Wateroverlast door 

stortbuien, watertekort in de zomer, hitte stress in onze huizen. Klimaatverandering heeft ook grote 

gevolgen voor de biodiversiteit in onze natuurgebieden zoals de Kennemerduinen. En elders op de 

wereld wordt de klimaatcrisis nog veel sterker gevoeld. Maar als we samen werken en onze kracht 

gebruiken, kunnen we het verschil maken. In Haarlem, in Kennemerland, in Nederland en in de 

wereld. 

Tweede Kamerverkiezingen 

Daar hebben we wel de Nederlandse overheid voor nodig. Hoe kun je van burgers verwachten om 

zelf klimaatvriendelijker te leven terwijl de Nederlandse overheid nog steeds klimaatvervuiling 

toestaat? We hebben met het akkoord van Parijs afgesproken dat de aarde maximaal 1½ graad mag 

opwarmen. En dat doel gaan we niet halen met het huidige beleid. Terwijl grote energieverslindende 

bedrijven als TATA Steel hun gang mogen gaan, terwijl Schiphol niet eens hoeft te krimpen, terwijl 

we een racecircuit naast een kwetsbaar natuurgebied toestaan, terwijl de regio Haarlem de grootste 

filedruk van Nederland heeft, terwijl we het Groen in onze regio onvoldoende laten groeien.  

De overheid kan de klimaatcrisis aanpakken. Door middels regelgeving de klimaatvervuiling tegen te 

gaan en klimaatvriendelijke oplossingen te stimuleren. Dat is de rol van de overheid. Wij verwachten 

een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen. Iedereen verdient een gelijke kans op 

gezond eten, duurzaam reizen, groene banen en een goede woning. In Haarlem en daarbuiten. 

Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.  

In de Haarlemmerhout zal van 14:00 tot 16:00 gedemonstreerd worden, met veel interessante 

sprekers uit Haarlem en omstreken. De demonstratie zal ook via livestream te volgen zijn, de link zal 

gedeeld worden via: Instragram en Facebook 

Natuurlijk volgen wij tijdens de acties nauwkeurig de regels. Op het veld zullen stippen staan op 1,5 

meter afstand en hebben we geweldige vrijwilligers die het houden van afstand en het dragen van 

mondkapjes zullen handhaven. Zo zorgen we ervoor dat we op een veilige manier onze stem kunnen 

laten horen. We willen wel heel graag dat je je aanmeldt via www.klimaatalarm2021.nl, we hebben 

ruimte voor maximaal 1.000 mensen.  

Voor u als Gemeenteraadslid, Wethouder of Burgemeester willen wij vragen om politieke uitingen als 

vlagen thuis te laten. Politieke partijen krijgen tijdens het klimaatalarm 2021 geen podium, want de 
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klimaatcrisis raakt ons allemaal. Wij hopen op uw deelname in de Haarlemmerhout of online op 14 

maart.  

Met vriendelijke groet, 

Martin de Jong, Haarlemse klimaatcoalitie 

 

 


