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Een leefbare
toekomst
DEZE SITE GEEFT U
INFORMATIE OVER
DIT BELANGRIJK
ONDERWERP

WATERBEHEER IS
BELANGRIJKS
HET MOET ANDERS

GEEF RUIMTE AAN DE
VOGELS EN BLOEMEN

Maak het leefbaar

NATUURLIJKE
OPWEKKING ENERGIE
OOK BĲ MĲ IN DE
BUURT?

HET NIEUWS

Wat moet en kan ik doen om mee
te helpen om het broeikasgas
effect te verlagen
De afgelopen jaren is er veel aandacht vanuit de overheid en media
besteed om ons te overtuigen dat we ons moeten houden aan o.a. het
Parijs-akkoord of klimaatakkoord. Het kost ons erg veel moeite om de
afspraken die gemaakt zijn na te komen. Onze nationale plannen zijn
gemaakt. Het tempo is te laag en we halen waarschijnlijk de limieten van
2020 niet. Is dat erg? Zo ja kunnen we dan niet versnellen? En wat moet

U kunt ook zelf veel
invloed uitoefenen
om het
broeikasgas te
verlagen. Uw
leefstĳl en allerlei
zaken in en rondom
uw woning
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er dan zoal gebeuren om de doelstellingen alsnog te behalen?
Is de gerechtelijke uitspraak Urgenda te negeren? Ook onze
jeugd is volop bezig om een standpunt aangaande onze
wereld neer te leggen. Zij vragen om meer en concrete acties
voor behoud van onze wereld.
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De top 3

Veel vragen die schreeuwen om een antwoordt en het blijft
maar doorgaan dat wij als inwoner ons meer en meer moeten
bekommeren om het klimaat en de woonomgeving. En dat is
ook zo maar hoe?

Wij willen u helpen want u moet
beslissen!
Wij begrijpen dat er veel vragen zijn en ook wij hebben niet
alle antwoorden bij de hand. Wij vinden het ook een beetje
onze plicht om u als huurder of inwoner mee te nemen naar de
nabije toekomst. Want we spreken enerzijds over het jaar
2020 en 2030 en 2050. Dat zijn 3 belangrijke data waarop veel
zaken geregeld dienen te zijn. (broeikasgas - van het gas af verbod op fossiele brandstoffen).
Veel wordt gesproken over isolatie woningen, over
zonnepanelen op de daken, windenergie, elektrisch autorijden,
maar er zijn ook volop mogelijkheden om in en rond het huis
maatregelen te treffen. Ook kunnen door middel van bewuster
leven en beter omgaan met ons voedsel ook helpen aan een
andere (betere) wereld. Maar we kunnen ook bewuster
omgaan met het aanschaffen van alle spullen en waarom
gebruiken we (te) vaak onze auto en kiezen we niet voor
alternatief vervoer. Kortom bewuster omgaan met onze luxe is
ook een start van een andere wereld. Begin bij jezelf en wacht
niet tot morgen. Vandaag begint het.
UwHuurderdersraad wil zich als actieve partner er ook voor u
zijn. We spreken met de woningcorporatie over
bovengenoemde zaken en ook Leystromen maakt zich druk
om onze wereld. Samen zoeken we naar de mogelijkheden
om voor u als huurder en inwoner met alle partijen het goede
te doen. Maar eerlijk gebied ons ook te zeggen dat we ook
zorgvuldig moeten omgaan met de beperkte financiële
middelen die er zijn. Soms is het ook verstandig om toch even
een pas op de plaats te maken voordat we geld over de balk
gooien en de kans groot is dat we te snel op het verkeerde
paard hebben gewed. Het komend jaar gaan we u meenemen
met allerlei initiatieven en berichten hoe we een begin kunnen
maken met een betere(andere) aarde zodat onze ecologische
voetafdruk ook merkbaar kleiner is geworden.

Spullen, voeding en
mobiliteit zĳn dagelĳkse
zaken die wel
beïnvloedbaar zĳn als het
gaat om minder of anders
ermee omgaan. Als we
blĳven doorgaan zoals nu
het geval is dan putten de
natuurlĳke grondstoffen
onnodig uit en we hebben
3,5 x de aarde nodig om te
overleven. Dat hebben we
niet dus we zullen moeten
veranderen.
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