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Beste G. Wasser,

Tijdens onze (online) ledenweek begin juni - de Week van Lokaal Klimaatbeleid - legden we 

in acht openbare webinars en twee podcasts de wegenkaart naar 'Parijs' op tafel en 

kleurden deze in met tal van nieuwe details en ideeën. Dat deden we voor en met een breed 

samengesteld deelnemersveld: ruim 300 mensen, bestaande uit lokale bestuurders en 

ambtenaren, programmapartners en andere geïnteresseerden uit het hele land.

Wij hebben het als een inspirerende week ervaren om op deze manier in contact te zijn met 

jullie onze leden en andere samenwerkingspartners, en met elkaar de inhoudelijke 

verdieping op te zoeken. Daarom delen we met veel plezier het verslag van de Week van 

Lokaal Klimaatbeleid die u hier kunt downloaden. 

De sessies van de Week kunt u via de link hieronder terugkijken. Klik op button van de door 

u gewenste sessie(s). Deze zijn tot 17 juli online beschikbaar. Daarna alleen op verzoek via 

communicatie@klimaatverbond.nl

En verder in deze nieuwsbrief:

• Terugkijken sessie Week van Lokaal Klimaatbeleid
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• Podcast: wandel mee in het bos en ontdek de (eco)systemen

• Podccast: ga mee op wijfsafari en ontdek de hotspots in de wijk

• Jaarverslag en jaarrekeningen tijdens ALV goedgekeurd

• Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord in ontvangst

• Groene Voetstappen Week 2021 weer van start: meld u aan!

Terugkijken sessies Klimaatverbond Week van Lokaal Klimaatbeleid

Klik op de buttons van de sessie(s) om de sessie(s) terug te kijken.

Podcast: wandel mee in het bos

en ontdek de (eco)systemen 

Wandel virtueel mee met Jeroen Glissenaar, 

boswachter in het Arnhemse Sonsbeekpark, en Thijs 

de la Court, projectleider bij Klimaatverbond 

Nederland. Al wandelend spiegelen Jeroen en Thijs 

onze maatschappij aan de systemen van het bos. 

Waarom is ecologische groei belangrijk? Wat is het belang van diversiteit? Wanneer 

zijn systemen duurzaam? Vanuit het Sonsbeekpark in Arnhem gaan zij in op deze en 

andere systemische vragen.

Beluister de podcast



Podcast: ga mee op wijksafari

en ontdek de hotspots in de wijk 

Wandel virtueel mee met Winny van Bakel, 

projectleider van Stichting 't Broek Omhoog in 

Arnhem, en Madeleen Helmer, projectleider hitte-

adaptatie bij Klimaatverbond Nederland. Al 

wandelend door de Arnhemse wijk 't Broek gaan 

Winny en Madeleen naar de letterlijke "hotspots" in 

deze wijk en bespreken zij de oplossingen die de wijk 

aangenamer en meer weerbaar moeten maken 

tijdens extreme hitteperiodes.

Jaarverslag en jaarrekeningen tijdens ALV 

goedgekeurd

Het jaar 2020 zorgde voor een wereldwijde 

opschudding met de uitbraak van de 

coronapandemie. Aanpassen aan een veranderende 

wereld heeft in het afgelopen jaar ineens een andere 

betekenis gekregen. Ook voor onze organisatie. 

Klimaatverbond Nederland heeft zich in 2020 aangepast aan en ingespeeld op die 

veranderingen en heeft zich vervolgens met volle overtuiging (online) ingezet voor het 

wegbereiden voor lokaal klimaatbeleid. Met het gevoel van urgentie, van nut en 

noodzaak, en ook in de overtuiging dat we deze coronacrisis te boven gaan komen en 

dat het een kans is voor groen herstel.

Dat gevoel delen we samen met u, onze leden, met partners in binnen- en buitenland, 

met een ambitieus bestuur en met een divers en dynamisch team. In ons jaarverslag - 

dat onlangs werd vastgesteld tijdens onze ALV - blikken we terug op dat bijzondere 

jaar: 2020.

Beluister de podcast

Lees meer



Ed Nijpels en Tweede Kamerleden nemen Kinderklimaatakkoord 

in ontvangst

Onlangs overhandigden 20 basisschoolkinderen die meegedaan hebben aan de 

Nationale Kinderklimaattop 2021 het allereerste Kinderklimaatakkoord aan Ed 

Nijpels, de voorzitter van het (voortgangsoverleg van het) “grote mensen” 

Klimaatakkoord.

Ze reisden hiervoor speciaal naar Den Haag om hem op het Binnenhof te 

ontmoeten en hem dringend te vragen er scherp op toe te zien dat het (nieuwe) 

kabinet zich inzet om artikel 21 van de Grondwet strikt na te leven. Deze wet 

verplicht de overheid om de het land bewoonbaar te houden en het leefmilieu te 

beschermen en te verbeteren. Diezelfde oproep deden de kinderen ook aan 

Tweede Kamerleden Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) en Kauthar 

Bouchallikht (GroenLinks).

Bekijk hieronder een sfeerimpressie van deze ontmoetingen. 



Aanmelden Groene Voetstappen Week

Groene Voetstappen Week is een landelijke bewustwordingsactie die we dit jaar 

organiseren met Vereniging GDO (Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling). Aan 

Groene Voetstappen doen ieder jaar tienduizenden kinderen mee. Gedurende één 

schoolweek komen de kinderen lopend, met de fiets, steppend, skatend of met het 

openbaar vervoer naar school en verdienen daarmee Groene Voetstappen-stickers. 

Kinderen kunnen ook Gouden Voetstappen verdienen door iets extra's te doen voor 

het milieu. 

Ook dit jaar gaan we weer massaal groene voetstappen zetten voor het klimaat. De 

jaarlijkse actieweek van Klimaatverbond Nederland vindt dit jaar plaats van maandag 

27 september tot en met vrijdag 1 oktober. Scholen kun zich weer aanmelden.

Lees meer
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