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PERSBERICHT 

Hilversummers zij aan zij in oproep aan lokale politiek tot meer klimaatactie 

  

In een klimaatmanifest Hilversum roepen meer dan 50 ondernemers en organisaties de lokale poli-

tiek op om de nieuwe raadsperiode een keerpunt te laten zijn in de strijd tegen de klimaatcrisis.  Het 

manifest is vanaf 15 september voor ȧlle Hilversummers te ondertekenen  

28 oktober overhandigt een vertegenwoordiging het manifest aan de politiek. De ondertekenaars rei-

ken zeven voorbeelden aan voor positieve verandering. En roepen politici op om moedige keuzes te 

maken. Om te beginnen aansluiten bij wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties al 

doen, want daar begint het. 

Initiatiefnemer Rob Roskes: “Zorgen voor een leefbare toekomst is natuurlijk een verantwoordelijkheid 

van ons allemaal. Alleen de lokale politiek heeft hier wel een sleutelrol in. Veel ondernemers en inwo-

ners willen wel meer doen, maar voelen zich onvoldoende gesteund. De gemeente kan om te beginnen 

het voorbeeld geven door afnemer te zijn van lokale duurzame ondernemers en dit ook te vragen aan 

de partijen die zij subsidieert. En met alle ondernemers in gesprek gaan wat ze nodig hebben.” 

Het klimaatmanifest wordt niet alleen gesteund door individuele ondernemers, ook hebben de onder-

nemersverenigingen BV Hilversum, Centrum en Hilversum Zuid West zich inmiddels aangesloten. 

Rob vervolgt: “Ook dreigen bepaalde groepen achterop te raken en worden verschillen groter. Wij plei-

ten ervoor om in gemeentelijke plannen de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s) cen-

traal te stellen. Het manifest is een oproep te kiezen voor ‘brede welvaart’, als nieuw kompas om uit de 

klimaatcrisis te komen. Te vaak is materiële welvaart op de korte termijn nog leidend bij keuzes. Zoals 

in het ‘economisch perspectief’ van de gemeente, dat nog geheel gericht is op economische groei oude 

stijl. Of in het profiel van de nieuwe burgemeester. We hebben een bindende bezielende motor nodig 

die alle disciplines doordrenkt van de noodzaak om vanuit een ander perspectief en met een brede blik 

naar oplossingen te kijken. Zaken als gezondheid en welzijn voor iedereen, toekomstbestendig onder-

nemen, een groene en schone stad, iedereen doet mee, spelen hierin een hele belangrijke rol.”  

Het manifest sluit af met de vragen wat de politiek met de aangereikte voorbeelden gaat doen en wel-

ke aanvullingen ze hebben hierop.  

 

(lees verder op de volgende pagina) 
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“Het moet snel anders, dat hebben de nieuwsberichten van deze zomer ons extra duidelijk gemaakt. 

(red:bosbranden, overstromingen, IPCC-rapport). We willen concrete antwoorden en snel meer actie 

zien. Vooral van de nieuwe gemeenteraad. We zullen de komende tijd de inhoud van het manifest on-

der de aandacht houden via de netwerken van partners en de groep ondertekenaars verder laten groei-

en. ” 

Ondertekenen kan via www.klimaatmanifesthilversum.nl.  

___________________________________________________________________________________ 

Noot voor de redactie: EMBARGO TOT 15 SEPTEMBER. 

Contact en meer informatie via: klimaatmanifesthilversum@gmail.com  

http://www.klimaatmanifesthilversum.nl

