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Bekijk deze mail in je browser

Het Schone Lucht Akkoord heeft er dertien nieuwe ondertekenaars bij. Dit is
tijdens de eerste bestuurlijke stuurgroep van het Schone Lucht Akkoord -onder
voorzitterschap van staatsecretaris Stientje van Veldhoven-  bekend gemaakt.
De staatsecretaris verwelkomt de nieuwe toetreders van harte: “Schone lucht is
van levensbelang. Hoe meer gemeenten en provincies zich aansluiten hoe
beter en hoe sneller we de gezondheidswinst realiseren. De deur van het
Schone Lucht Akkoord staat daarom wijd open. Dus bij deze de oproep aan al
die gemeenten die hun handtekeningen nog niet hebben gezet: doe dat
alsnog!” 
 
In het Schone Lucht Akkoord hebben het Rijk, provincies en gemeenten
maatregelen en acties vastgelegd om de luchtkwaliteit in Nederland te
verbeteren, met gezondheidswinst door schonere lucht voor alle Nederlanders. 
Op de website staat een lijst van alle deelnemers aan het Schone Lucht
Akkoord en deze groeit nog steeds. De teller staat op 59. Hierbij roepen we dan
ook onze partners die al hebben getekend op om in hun regio-overleggen
aandacht te besteden om gezamenlijk toe te treden, want samen komen we
een stuk verder.  
 
Deel vanuit uw gemeente of provincie de tweets hierover en de
vlog van de staatsecretaris op social media: 
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Vlog staatssecretaris Stientje van Veldhoven >> 
 
Tweets van het ministerie over het Schone Lucht Akkoord >> 
 
De gemeenten Leidschendam Voorburg en gemeente Rijswijk hebben al laten
weten waarom zij zich hebben aangesloten bij het akkoord.  
 
Wethouder Armand van de Laar van gemeente Rijswijk, die milieu in zijn
portefeuille heeft, onderschrijft de doelen van het Schone Lucht Akkoord. “We
moeten samen aan de slag om de luchtkwaliteit in Nederland permanent te
verbeteren. Wij zullen als gemeente ons inspannen om de luchtkwaliteit in
Rijswijk te verbeteren. Maar veel maatregelen moeten op nationaal niveau
genomen worden en daar hebben wij geen invloed op. Denk bijvoorbeeld aan
de A4, de landbouw en de scheepvaart.”

 
Armand van de Laar  
 
Ook Leidschendam-Voorburg heeft zich aangesloten bij het akkoord.
Wethouder Astrid van Eekelen zegt hierover:   
“Luchtvervuiling houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Dus schone lucht krijg
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je als gemeente alleen niet voor elkaar. Daarom is brede samenwerking via het
Schone Lucht Akkoord essentieel."

Wethouder Karin Dekker van Assen roept collega’s op om mee te doen: "Ik zou
me vooral willen richten tot de collega’s die zich nog niet hebben aangesloten
bij het Akkoord en dit hopelijk wel gaan doen. Schone en gezonde lucht is iets
dat ons allemaal aangaat. Ook in Assen met een relatief schone lucht gaan we
ons inzetten om de lucht nog schoner te krijgen." Lees hier het hele interview. 
  
Meer weten over het Schone Lucht Akkoord? Wilt u meer weten over het
Schone Lucht Akkoord en hoe u kunt aansluiten en gebruik kunt maken van de
samenwerkingsruimte ? Stuur dan een e-mail
naar schoneluchtakkoord@minienw.nl. Een van de leden van het projectteam
neemt dan contact met u op. 
 
Bijeenkomst over uitvoeringsagenda op 16 juli   
Donderdag 16 juli zal van 09:00 uur tot 12:00 uur de laatste
stakeholderbijeenkomst digitaal plaatsvinden voor de zomer. Bij deze een
oproep om vooral in te loggen via deze link: 
 
https://www.gotomeet.me/MarcvanderSteen/stakeholdersbijeenkomst-schone-
lucht-akkoord 
 
Toegangscode: 961-144-853 
 
Via een telefoonnummer:  +31 207 941 375 
  
Op het programma staat het bespreken van de huidige stand van zaken van
het SLA en ook hoe het loopt met de maatregelen die de deelnemers nemen
om schone(re) lucht effecten te krijgen. Omdat het akkoord net is gesloten en
veel deelnemers nog zoeken naar de maatregelen die zij kunnen nemen in het
kader van het SLA, worden ook twee voorbeeldprojecten gepitched door twee
SLA-deelnemers.

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Evelyn Hijink, Marc van der Steen, Armand van de Laar en

Astrid van Eekelen.  

 
De nieuwsbrief Schone Lucht Akkoord wordt in opdracht van het Ministerie van I&W verzorgd

door Acquire Publishing. Alle rechten voorbehouden. Vragen of suggesties kunt u mailen naar

sla@acquirepublishing.nl.
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Je ontvangt deze e-mail omdat je bij ons bekend bent als contactpersoon en we verwachten dat je onze e-

mailberichten rondom het Schone Lucht Akkoord op prijs stelt. 

Vergissen we ons? Je kunt je eenvoudig uitschrijven.
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