Klimaatcoalitie Klimaatplan
De Klimaatcoalitie heeft een inventarisatie uitgevoerd onder alle deelnemers en online via de multimedia kanalen
om alle klimaatideeën in kaart te brengen. We hebben deze samengevoegd met het Urgenda puntenplan,
uitgewerkt en met een passende informatieve video op de website geplaatst:
https://klimaatcoalitie.org/klimaatplan
Alle ideeën gezamenlijk presenteren we als het Klimaatplan van de Klimaatcoalitie zodat we deze kunnen
overhandigen aan de politieke partijen als concrete preventieve, mitigerende en adaptieve klimaatmaatregelen die
we kunnen ondernemen of steunen ten bate van een beter klimaat of een klimaatbestendige samenleving.
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maak ecocide strafbaar
preventieve mitigerende en adaptieve klimaat maatregelen
maak klimaatdoelen smart
minder verharding en meer groen
nieuw bomenbeleid voor een klimaatbestendige stad
plantaardig normaal
hoge bomen tegen hittestress
meld je aan voor de klimaatmars
kies voor vleesch
word lid van de bomenbond
zomerwarmte voor de winter
groene inwoners maken een groene stad
stap over naar een echt groen leverancier
meer halfverharding in de stad
urgenda puntenplan voor 25 procent co2 reductie
100 000 huurwoningen energieneutraal
minder koeien niet minder winst
maximumsnelheid verlagen
nationale energiestrijd opschalen
verlichting uit na werktijd
netwerk van semi autonome voertuigen
duurzaam bosbeheer
koppel aanbestedingen aan spaarverplichting
behoud salderen
groene daken
een dag in de week geen vlees
versneld vernatten veenweide
actieplan voor elektrische motoren
isde verhoging voor kleinschalige warmte
extra budget voor woningisolatie
stimulering collectieve zonnesystemen
leasecontracten voor zonnepanelen op kwh basis
tel zonnepaneel altijd mee in energielabel
regeling zonnepanelen en sanering asbestdak
zonnepanelen op overheidsgebouwen
reserve transformatoren voor zon en wind
verdubbeling krimp varkenssector
zon op school
ledverlichting in bedrijven en kassen
anders reizen

De Klimaatcoalitie komt op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst van onze stad.
Doe je met ons mee?
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inregelen warmte installaties bedrijven
banden op spanning
co2 prestatieladder
campagne voor cv optimalisatie huishoudens
apk voor gebouwen
stadsheffing voor een leefbare stad
innovatieve chemische recyclingtechnieken
verdubbeling slagkracht energiecooperaties
actieplan enkel naar hr plus plus glas
bomen bossen en bermen
verbod op recreatief gebruik lachgas
duurzamer asfalt
meer gebruik olivijnzand
overheidscampagne het kan wel
innovaties met potentie
gratis led voor minima
doorvoerstekkers tegen sluipverbruik
actieplan inwisselen koelkasten
strengere controle op f gassen
minder n in de landbouw
deuren dicht
ambitieuzer plan voor plastic
innovaties in de transportsector
groen en gezond wonen
ruim je data op
anders verdoven
spanningsoptimalisatie
krimp kalver geiten en schapensectoren
extra sde plus voor zon op dak
elektrisch varen
klimaatverandering verplicht vak op school
plantaardig normale overheid
stop de subsidies op fossiele brandstoffen
stop de subsidies op biomassa
belasting op luchtvervuiling
investeer enkel in duurzame oplossingen
wek waterstof op met wind en zonne energie en distribueer het via de aardgasinfra
verbrand alleen aardgas terwijl we elke cent in duurzaamheid investeren
laat bomen groeien
natuurlijke klimaatoplossingen

Heb jij een goed idee voor een beter klimaat of een klimaatadaptieve samenleving? Stuur jouw bijdrage naar
contact@klimaatcoalitie.org en wij werken hem verder voor je uit en zetten hem op het Klimaatplan. Wil jij een
actievere rol in De Klimaatcoalitie? Meld je organisatie aan als deelnemer of meld jezelf aan als vrijwilliger via
hetzelfde email adres.

De Klimaatcoalitie komt op voor jouw gezondheid, de natuur, het klimaat en de toekomst van onze stad.
Doe je met ons mee?

