Aan burgemeester, wethouders en leden van de gemeenteraad van Leiderdorp
Geachte meneer, mevrouw,
Tot mijn spijt kon ik niet meedoen aan de Klimaatmars. Daarom wil ik graag op een andere
manier uitdrukking geven aan mijn bezorgdheid en een bijdrage leveren aan het vinden van
oplossingen voor de milieuproblemen waar we voor staan. We kunnen dichtbij beginnen.
Hierbij ingesloten vindt u het rapport: De Top 10 milieubelasting van de gemiddelde
Nederlandse consument. Dit onderzoek is via crowdfunding betaald en uitgevoerd door het
onafhankelijke Centrum voor Energiebesparing in Delft. Het staat vrij op het web en ik heb
er geen financiële belangen bij.
Wel gevoelsmatige en rationele! De zorg voor de aarde gaat me aan het hart. We worden al
lang gewaarschuwd voor de processen die gaande zijn, denk aan de Club van Rome. Dit
motiveerde ons destijds om de zonnewoningen in Leiderdorp te bouwen.
Het rapport geeft de top 10 van de milieubelasting van de gemiddelde consumptie van 1
persoon per jaar in Nederland. Het let o.a. op de zichtbare en de verborgen impact van
activiteiten, het is heel degelijk uitgezocht.
Zo kun je zien welke keuze en welk gedrag past in de richting van zorgzaam omgaan met de
aarde. We hebben hier als mens allemaal een verantwoordelijkheid in.
Dit onderwerp – zorg voor een leefbare aarde nu en in de toekomst – dreigt ernstig gekraakt
te worden in politieke stellingnames en strijd. Dat we iets moeten gaan veranderen of
betalen roept enorme weerstand op. Dit is wel eigen aan de mens, de meesten van ons
houden niet van veranderingen, vooral niet als de baten uit het zicht liggen. Goede
informatie is dus cruciaal. Daarom vraag ik u, als onze vertegenwoordiger, om zich goed te
informeren.
We zouden het Centrum voor Energiebesparing advies kunnen vragen, specifiek voor de
gemeente Leiderdorp. De vraag is: Welke maatregelen geven in onze gemeente nu het
beste rendement, in termen van het verlagen van de milieubelasting? Dit kan een
gemeenschappelijke basis bieden voor de partijen en de gemeenteraad versterken. Zo
kunnen we ook zinnig met ons huishoudboekje omgaan en het algemeen belang van
zorgvuldig handelen in het licht van wat u weet, centraal houden.
Graag hoor ik van u, met vriendelijke groet,
Inwoner Leiderdorp

