
	

	

Klimaatalarm 2021 De Kempen  

MANIFEST 

De klimaatcrisis is de grootste bedreiging van onze tijd. Hij bedreigt onze toekomst en daarmee 
onze kans (en die van onze kinderen) op een gezond en veilig leven. Al het leven op aarde loopt 
gevaar. De UN spreekt over een mondiale noodsituatie die door mensen is veroorzaakt.  

Blijven burgers en overheden daarmee doorgaan en blijven ze kiezen voor verwoeste oogsten, 
dodelijke hittegolven en watertekorten? Of kiezen ze voor vruchtbare grond, schone lucht en 
voldoende water? Kiezen ze voor vervuilende grote bedrijven of kiezen ze voor ons? De keuzes die 
hier en nu gemaakt worden hebben niet alleen gevolgen voor onze toekomst maar hebben 
wereldwijde gevolgen.  

Het moet en het kán anders! Ook in Zuidoost Brabant (de Kempen en Eindhoven) is een eerlijk, 
breed en krachtig klimaatbeleid nodig. Dat komt er niet zomaar. Wij roepen alle 
gemeentebesturen in de Kempen op om prioriteit te geven aan het bestrijden van de klimaatcrisis. 

De Klimaatcrisiscoalitie De Kempen roept alle gemeentebesturen in de Kempen op tot:  

• veel meer ambitie en een veel krachtiger uitvoering van de Regionale Energie Strategie,  
• behalve de lasten ook de lusten van de energietransitie voor de inwoners,  
• steun aan regionale energiecoöperaties,  
• een grootscheeps isolatieprogramma van alle bestaande woningen,  
• streng toezicht op energiebesparings-verplichtingen en verduurzaming van de industrie,  
• bevorder een educatiebeleid op klimaatgebied voor alle leeftijden,  
• in alle producten zitten energie en grondstoffen en daaraan gebonden emissies; bevorder 

een matiging van consumptie bijvoorbeeld de vleesconsumptie,  
• koppeling van een scholing- en stagebeleid aan de duurzaamheidstransitie om mensen op 

te leiden die de technische taken kunnen uitvoeren,  
• een krachtig, collectief, circulair en uiterst innovatief duurzaamheidsbeleid van Brainport,  
• een CO2-plafond en uitvoering van het Van Geel-advies voor het vliegveld,  
• voor elke m2 nieuwe verharding (wegen en woningbouw) komt minimaal een gelijk areaal 

nieuw bos/ aanplant van bomen en regel een betere bescherming en behartiging van het 
huidige bomenbestand,  

• regelgeving en (financiële) steun voor de krimp van de stikstof- en broeikasgas uitstoot 
van de veeteelt en voor de overschakeling naar een duurzame grondgebonden 
land/tuinbouw,  

• als duurzame producten meer kosten dan goedkopere gangbare producten, moet het 
verschil in aanmerking komen voor het minimabeleid (bijvoorbeeld de Bijzondere Bijstand),  

• faciliteer lokale duurzame productie en verkoop van groente en fruit,  
• faciliteer fietsverkeer, m.n. woon-werkverkeer. 

Wij laten onze stem horen voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid, met gezond eten, 
duurzaam vervoer, klimaateducatie, CO2 neutrale bedrijven, groene banen en een goede 
duurzame woningen voor iedereen. Wij eisen dat de overheid het roer omgooit. 

Ook hier in de Kempen. 


