Suggestie 2
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
• Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Noodzaak daadkrachtige klimaataanpak verankeren
constaterende dat:
• De klimaattop in Egypte, gelet op de urgentie van het klimaatvraagstuk, niet het gewenste en
uiterst noodzakelijke resultaat heeft opgeleverd;
• We als gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven onze bijdrage kunnen en moeten
leveren;
• De Samenwerkingsagenda SGE zich beroept op innovatie en techniek en inzet op
gedragsverandering van inwoners;
overwegende dat:
• Innovatie en techniek onvoldoende resultaat op de kortst mogelijke termijn bewerkstelligen;
• Gedragsverandering van inwoners voor een deel bijdraagt aan het reduceren van uitstoot.
De grote vervuilende bedrijven binnen het SGE dienen echter ook te veranderen of te
sluiten;
• Klimaatverandering dermate urgent is dat elke bijdrage noodzakelijk is.
en geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggestie mee:
• Binnen de bestaande 4 SGE thema’s vóór 2024 te komen tot concrete ‘klimaatdeals’ met
overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties, waarmee wij
als SGE laten zien de bedreiging van klimaatverandering serieus te nemen en de urgentie van
een daadkrachtige aanpak van klimaatverandering te erkennen en derhalve te willen werken
aan een klimaatneutraal SGE met scherpere ambities dan onze Rijksoverheid voorschrijft in
haar Klimaatakkoord.
Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
Indiener

Gemeente

Fractie

Emailadres of telefoonnummer

Thomas Tuerlings

Helmond

GroenLinks

t.tuerlings@raad.helmond.nl

Bert van Sas

Helmond

GroenLinks

b.van.sas@raad.helmond.nl

Thomas Tuerlings

Helmond

GroenLinks

t.tuerlings@raad.helmond.nl

Rutger Rauws

Eindhoven

GroenLinks

rutger.rauws@eindhoven.nl

Tjeerd Ritmeester

Eindhoven

PvdA

tjeerd.ritmeester@eindhoven.nl

Kristiane Schmidt

Waalre

GroenLinks

schmidt-vaccaro@dse.nl
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Steven van der Heijden Best

PvdA & GL

steven190895@hotmail.com

Janpeter Hazelaar

Waalre

PvdA

hazelaar@iae.nl

Virginia Jonkers

Eindhoven

Partij voor de Dieren virginia.jonkers@eindhoven.nl

Gerloes van Nunen

Geldrop-Mierlo

PvdA

g.van.nunen@geldrop-mierlo.nl

Annelies Becker

Eindhoven

D66

annelies.becker@eindhoven.nl

Paul Kuijken

Geldrop-Mierlo

GroenLinks

p.kuijken@geldrop-mierlo.nl

Pieter van Loon

Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot p.vanloon@oirschot.nl

Maurits Spijkerman

Nuenen

GL - PvdA

mauritssr@gmail.com

Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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