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"Kop en zand?”
Marjan Minnesma, directeur van Urgenda gaf op dinsdagavond 30 oktober een inspirerende
presentatie over klimaatverandering en wat wij kunnen doen om de opwarming van de
aarde binnen de 1,5 tot 2 graden te houden. Leo Bakker opende de avond met een warm
welkom in onze Groene Kerk. Voorafgaande aan de Klimaattop in Parijs liep vanuit de
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer een groep met haar mee tussen Utrecht en Parijs. Zo
hebben we met haar strijdlust kennisgemaakt en die laatste heeft ook geresulteerd in een
veelbesproken rechtzaak tegen de Nederlandse Staat, die zij onlangs won. Leo
introduceerde ook Jaap Overbeek van de werkgroep “Gasloos Aalsmeer in 2030”. Hoe ver is Aalsmeer in
het verduurzamen van de energievoorziening?
Klimaat en mensen
Ongeveer 65 geïnteresseerden luisterden naar het betoog om zo snel mogelijk grote stappen te zetten in
het terugdringen van de CO2 uitstoot. Haar boodschap begon ernstig en indringend: om de urgentie tot

verandering duidelijk te maken leidde ze ons eerst langs vele oorzaken van de opwarming van het
klimaat. Op dit moment zien we al voortekenen van die opwarming en het verbaast Marjan dat veel
mensen daarvoor “hun kop in het zand steken”. Vluchtelingenstromen nemen toe doordat gedeelten van
de aarde niet meer leefbaar zijn en ook het gedeelte van de wereld waar wij wonen verandert.
Kansen
Stoppen met gas en alle cv installaties ombouwen naar warmtepompen staat hoog op de agenda van
Urgenda net als een bezine-/dieselvrije samenleving. Via het initiatief ThuisBaas maakt Urgenda
bestaande huizen energieneutraal. Er is nog een grote slag te slaan en dat biedt volgens Minnesma aan
alle kanten kansen. Veel mensen met nieuwe vakkennis zijn nodig om de transformatie ook werkelijk
mogelijk te maken in huizen en in de openbare ruimten. De technische kennis neemt inmiddels een grote
vlucht en ze is zeer positief over de snelheid waarmee dit gebeurt.

Aalsmeer
Aalsmeer heeft ook nog een grote stap in te maken in verduurzaming en toekomstbestendig maken van
onze huizen. Daarom praatte Jaap Overbeek van Gasloos Aalsmeer 2030 ons bij over zijn motivatie om die
omslag te maken en hoe de situatie nu is in de gemeente.
De realiteit lijkt behoorlijk weerbarstig en het wachten is nog op de eerste concrete projecten.
Doen
Afwachten is een werkwoord dat Marjan Minnesma zo snel mogelijk wil veranderen in doen. Niet
wachten op de plannen van de gemeente maar zelf komen met plannen en voorstellen.
Na een goed gevulde vragenronde werd er nog lang nagepraat in de Bindingzaal en de vrijwillige bijdragen
van ieder voor koffie en thee, € 283, is inmiddels overgemaakt naar Urgenda. De rechtszaken en de
gevolgen daarvan hebben veel geld gekost, ook al zijn ze gewonnen.

Commissie duurzaamheid, ideeën en plannen voor 2019
In de laatste overleggen van de commissie duurzaamheid aan het einde van een jaar brainstormen we
vaak over mogelijke activiteiten in het nieuwe jaar. Wat nemen we mee uit het huidige jaar en welke
nieuwe activiteiten zullen we ontwikkelen?
Naar 2019 nemen we in ieder geval mee de plaatsing van ongeveer 45 zonnepanelen op het schuine dak
van de Bindingnieuwbouw (D-reizen). Dit doen we in overleg met de commissie van beheer. Door drukte
bij de beoogde leverancier zat er weinig schot in het offertetraject en gaan we op zoek naar een andere
organisatie.
Voor het voorjaar (april) denken we aan een activiteit die we samen met een aantal jongeren op willen
pakken. Hoe kijken zij tegen het klimaatprobleem van ‘onze’ generatie aan en welke oplossingsrichtingen
en –mogelijkheden zien zij hiervoor?
Tevens willen we op zaterdag 8
juni weer een fietstocht houden
langs duurzame locaties. We
hebben wat locaties op het oog
waar we niet eerder zijn geweest
en waarvan het leuk lijkt deze via
een fietstocht met elkaar te
verbinden. Ook is er in 2019 weer
ruimte voor een groene kerkdienst (27 oktober 2019).
In 2020 (17 maart) zal de commissie alweer 10 jaar bestaan! Met dit gegeven willen we wat leuks gaan
doen en zullen we in het tweede halfjaar starten met de voorbereiding. Mocht u hiervoor een leuk idee
hebben, dan horen we dit graag!

Hele fijne feestdagen en een voorspoedig, gezond en duurzaam 2019 gewenst !
Colofon
De Commissie Duurzaamheid van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer bestaat momenteel uit:
Leny van Alphen , Leo Bakker, Yvette Koehler, Marlies van Leeuwen, Hans van der Meulen, Erica de Ridder
en Henk Westerhof.
Voor vragen, ideeën, opmerkingen: cie-duurzaamheid@dgaalsmeer.nl
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