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Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,                                                                                                 December 2020 
 
Gemeente Utrecht zet ambitieuze stappen om de lucht schoner te krijgen. 
En wat een energie leverde het Jongerenpanel in november op. En veel ideeën! Zowel jongeren
als het ministerie willen hier een vervolg aan geven. 
Ook is veel informatie opgedaan met de enquête over burgerparticipatie. Er is behoefte aan een
handreiking. Die komt er. 
 
Wethouder Johan van der Schoot, van gemeente Oss, vertelt over het belang van het Schone
Lucht Akkoord. In de Regio Noordoost-Brabant gezamenlijk werken 17 gemeenten samen aan
gezonde lucht. De ambitie is om begin volgend jaar het akkoord te kunnen tekenen. Hopelijk krijgt
het  Brabantse initiatief ook navolging in andere regio’s. Merel Franken vertelt hoe ze het akkoord
gaat inzetten als beleidsmedewerker milieu in Oss. Ook mooi nieuws uit Venray en Zwijndrecht.
Deze gemeenten hebben ook besloten aan het akkoord deel te nemen. Merel nam alvast deel
aan de stakeholdersbijeenkomst in november. (Het verslag van de bijeenkomst vindt u in de
Samenwerkingsruimte van het SLA.) 
 
Lees er meer over in deze nieuwsbrief. 
  
Wil je zelf iets delen? Dat kan voor ondertekenaars via de besloten Samenwerkingsruimte of stuur
een mail naar sla@acquirepublishing.nl dan neemt de redactie contact met je op. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het Schone Lucht Akkoord Team

Utrechtse gemeenteraad stemt in met
ambitieus luchtbeleid 
De Utrechtse gemeenteraad stemde
donderdag 10 december in met een

Themagroep Participatie pakt
eindresultaten enquête direct op 
Een enquête in oktober leverde een duidelijk
beeld van hobbels op de weg naar geslaagde
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ambitieus pakket aan maatregelen voor
gezondere lucht. Met deze maatregelen komt
ook de doelstelling van het Schone Lucht
Akkoord in zicht. Het maatregelenpakket
omvat onder meer een aanpassing van de
milieuzone voor dieselauto's, eisen voor
schonere bouwwerktuigen en een
voorlichtingscampagne over houtstook.  
Lees verder >> 
 

burgerparticipatie. Inmiddels leiden de
resultaten van de enquête al tot concrete
resultaten. Zo zijn er zo’n vijftien gesprekken
gevoerd over de Participatiepilot. En er is een
handreiking voor burgerparticipatie in de
maak. 
Lees verder >>

Regio Noordoost-Brabant willen samen in
Schone Lucht Akkoord stappen 
De ambitie is dat de zeventien gemeenten uit
Regio Noordoost-Brabant in januari 2021
samen hun handtekening onder het Schone
Lucht Akkoord zetten. Johan van der Schoot,
wethouder in Oss: ‘Feit is dat gemeenten
steeds meer op hun bordje krijgen en dat de
capaciteit beperkt is. Maar tegen een akkoord
dat over gezondheid gaat, kun je lastig nee
zeggen.’ 
Lees verder >> 
 

Profijt van het SLA voor kleine gemeenten 
Merel Franken, beleidsmedewerker van
gemeente Oss, vertelt wat deelname aan het
SLA voor haar werk betekent. ‘Het integreert
beleidsterreinen, we kunnen delen
hergebruiken in de Omgevingsvisie en het
biedt ons extra instrumenten. Maar het
belangrijkste: het verbetert de gezondheid
van onze inwoners.’ 
Lees verder >> 
 
 

Kaart van deelnemers 
Er sluiten steeds meer gemeenten en
provincies aan bij het SLA. De teller staat op
56 gemeenten en 11 provincies. Zij zorgen er
samen voor dat de doelen in het Schone
Lucht Akkoord gehaald gaan worden. 
Bekijk de deelnemers op de kaart >>

Stroom van ideeën uit Jongerenpanel  
Buiten de reguliere vijver vissen is heel
waardevol. Dat bleek tijdens het
Jongerenpanel op 17 november. Het regende
ideeën: ‘maak spotjes op Spotify’, ‘hou
simpele Instagrampolls’. Ongeveer zeventig
jongeren die aan deze avond meededen
vonden zo debatteren over schone lucht
zeker voor herhaling vatbaar. Het ministerie
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beloofde een manier te zoeken om overleg
met jongeren een structurele plek te geven. 
Lees meer >> 
 

Impressie stakeholdersbijeenkomst 
De 124 deelnemers aan de stakeholdersbijeenkomst op 19 november hebben zin om aan de slag
te gaan met de uitvoering van het SLA. De bijeenkomst was bedoeld om de voortgang te laten
zien en hoe we varen met de uitvoering van alle afspraken. Veel interesse was er voor de
toelichting op de SPUK (Specifieke Uitkering) en voor de concepten van de lokale
uitvoeringsplannen.

Lees verder voor een impressie van de stakeholdersbijeenkomst.

In de Samenwerkingsruimte vind je alle presentaties en chatlogs.

Colofon 
Aan deze nieuwsbrief werkten mee: Karin Blaauw, Evelyn Hijink, Corianne Roza, Merel Franken,

Johan van der Schoot.  

 

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 luchtakkoord op prijs stelt. 

Vergissen we ons? Je kunt je eenvoudig uitschrijven.
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