
  

  

Aan de leden van de gemeenteraad van Haarlem 

Via het griffiebureau 

 

Haarlem, 1-4-2022 

 

Geacht raadslid,    

  

Van harte gefeliciteerd met je benoeming tot raadslid van de gemeente Haarlem!!    

  

Het raadslidmaatschap brengt normaal gesproken al bijzondere verantwoordelijkheid 

met zich mee, maar je start wel in een heel uitdagend tijdsgewricht. De gevolgen van 

de Kremlin oorlog van agressie tegen Oekraïne zijn enorm en nog lang niet in hun 

geheel te overzien. Wat we wel zien: vreselijke beelden uit gebombardeerde 

Oekraïense steden, vluchtelingenstromen, eerste opvang in Jaarbeurs en op andere 

plekken en (als gevolg van de boycot) stijgende (energie)prijzen. Los van deze acute 

crisis staan we voor de enorme uitdaging van de klimaatverandering. Meer dan ooit 

zien we in dat menselijk handelen gevolgen heeft voor de hele planeet.    

  

De keerzijde van dat inzicht is dat menselijk handelen ook het begin is van hoop, van 

verandering, van verbetering. Op het wereldtoneel, maar juist ook op lokaal niveau. 

In Haarlem hebben zich vorig jaar 6 organisaties zich verenigd in de Haarlemse 

klimaatcoalitie. Voorjaar 2021 stelden wij een 10 puntenplan op voor een duurzaam 

Haarlem en boden dat aan bij alle Haarlemse politieke partijen zodat zij dit konden 

meenemen in hun verkiezingsprogramma. Om de kiezers bij de 

gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart te helpen bij hun keuze hebben wij een 

duurzame kieswijzer ontwikkeld die wij ook op 12 april in een marktkraam tijdens de 

verkiezingsmarkt hebben aangeboden aan het Haarlemse publiek.  

Een belangrijke agenda voor een duurzame wereld zijn de 17 Global Goals (ook wel 

Sustainable Development Goals of SDG’s), dit zijn ontwikkelingsdoelen die in 2015 

door alle lidstaten van de Verenigde Naties werden aangenomen. Ze vormen voor de 

periode tot 2030 dé wereldwijde duurzaamheidsagenda. De Nederlandse regering, 

de VNG en de gemeenteraad in Haarlem hebben deze ambitieuze doelen 

onderschreven, evenals een groot en groeiend aantal Haarlemse bedrijven, 

instellingen en  

Haarlemmers. Daarmee bieden de Global Goals niet alleen handelingsperspectief 

voor een gezondere, eerlijkere wereld, maar worden ze ook de universele taal waarin 

inspanningen en resultaten kunnen worden uitgedrukt en vergeleken.    



Haarlem scoort goed op de Global Goals die te maken hebben met economische 

productiviteit, innovatie, dienstverlening in onderwijs en de kwaliteit van de 

instituties. Hier tegenover staan helaas lage scores voor klimaat, duurzame productie 

en consumptie en biodiversiteit. De Haarlemse voetafdruk is simpelweg nog te hoog. 

Tevens moeten we ons zorgen maken over een gebrek aan inclusiviteit, groeiende 

maatschappelijke tegenstellingen, kansen- en generatieongelijkheid en participatie. 

De specifieke inzet van gemeente Haarlem in relatie hiermee is onmisbaar, omdat 

zonder de gemeente deze opgaven niet gerealiseerd kunnen worden.   

  

De Global Goals zijn local goals. Maar liefst 65% van de onderliggende streefdoelen 

van de Goals kan niet behaald worden zonder actie van lokale overheden. De 

Haarlemse gemeenteraad speelt daarin een cruciale rol en kan een wezenlijk verschil 

maken. Jouw persoonlijke betrokkenheid en inzet is hierbij onmisbaar. In de wijken, 

bij bedrijven, op scholen etc., maar ook over de grenzen van onze gemeente heen.    

  

Namens de partners in de Haarlemse Klimaatcoalitie en onze groeiende groep 

partners roep ik je dan ook vriendelijk doch dringend op om de Global Goals en ons 

tienpuntenplan tot uitgangspunt of in ieder geval tot referentiekader te maken van 

het gemeentelijk beleid van de komende vier jaar. Dat begint al met de 

coalitieonderhandelingen, maar neem het kompas dat de Goals vormen vooral ook 

mee in jouw agenderende, kader stellende, volksvertegenwoordigende en 

controlerende rol.    

Een mooi voorbeeld daarvan laat de gemeente Utrecht zien .Daar heeft men 

raadsambassadeurs per Global Goal. Dat heeft enorm geholpen om de zichtbaarheid 

en de bewustwording m.b.t. Goals te versterken. Dat zou ook voor Haarlem een mooi 

nieuw initiatief zijn. We hopen dat jij  ook een raadsambassadeur voor 1 of meer 

Global Goals zou willen worden.   

      

Weet ons dan ook te vinden! Wij zoeken je graag op en nemen binnenkort contact 

met de raad op om kennis te maken. Je kunt ons ook persoonlijk altijd e-mailen of 

bellen.    

Tot slot wens ik je, namens de Haarlemse klimaatcoalitie, kracht, wijsheid en 

voldoening toe bij het uitvoeren van je taak.  

   

Met vriendelijke groet,    

   

Miriam Korver  

Namens de Haarlemse Klimaatcoalitie 

klimaatmars.haarlem@gmail.com   

             


