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Wethouder peilt klimaatbewustzijn
• Urgenda zet nationale actie op

om te laten zien dat klimaat
niet politiek links of rechts is

Sjoerd Rispens

Leeuwarden | ,,Bent u zich bewust
van het klimaat? Bent u daar veel
mee bezig?” vraagt GroenLinks-wet-
houder van Leeuwarden Jan Atze Ni-
colai. Hij staat bij een reclamezuil
met een poster van zichzelf erin
naast de ingang van parkeergarage
Zaailand.Opdeposter staat tevens de
tekst: Ik wil Fryslân op mijn bord.

Klaas Sobel, elektricien van JCDe-
caux die de poster heeft opgehangen,
denkt na over Nicolais vraag. ,,Ja, tot
op zeker hoogte wel”, antwoordt hij
na een tijdje. ,,Vanuitmijnwerk zie ik
dat er steeds meer groene maatrege-
len worden genomen binnen de
stroom. In mijn auto zit nu ook een
systeem dat bijhoudt hoe lang ik de
motor laat draaien. Als ik ergens een
snel klusje heb kan ik demotor aan la-
ten staan,maar ik zethemnualtijduit
omdat het klimaatvriendelijker is.”

Nicolai ging gisteren de straat op
om burgers naar hun visie op het kli-
maat te vragen en adviezen te geven
over wat zij zelf kunnen doen voor
het klimaat. Het straatgesprek was
onderdeel van een landelijke cam-
pagne van Urgenda, genaamd Kies
voor Klimaat!Ruimdertigwethouders
uit het hele land gingendezeweekde
straat op. Naast de wethouders doen
ook ondernemers en bekende Neder-
landers mee. De actie is bedoeld om

te laten zien dat klimaat niet politiek
links of rechts is, maar dat het ieder-
een aangaat.

,,Wij wonen in een energiezuinig
huis”, zegt Jan van der Meulen uit
Hurdegaryp. ,,Wehebben ook zonne-
panelen en ons huis is goed geïso-
leerd. Gas gebruiken we ook niet
meer. Wij zouden best ook nog wel
een elektrische autowillen,maar dat
is behoorlijk duur.”

,,Ik vindhetheel belangrijkdatwe
de klimaatdoelen gaan halen”, gaat
echtgenote Sita van der Meulen ver-
der. ,,Maar dat gaat heel lastig wor-
den vrees ik. Ermoet nog eenbehoor-
lijke slag gemaakt worden. Meer
mensen moeten zich er mee bezig
houden.”

VoedselVoedsel
Carel Zandstra uit Joure is ook zeer
bewust met het klimaat bezig, ook
omdat zijn schoonzoon in de groene
sector werkzaam is. „Bent u zich ook
van duurzaam voedsel bewust?”
vraagt Nicolai.

„Dat probeer ik wel zoveel moge-
lijk”, zegt Zandstra. „Ik eet zoveel
mogelijk biologisch. Bewustwording
is wel belangrijk, maar het moet ver-
der gaan dan dat. Alle auto’s moeten
elektrisch worden, vind ik. En ik ben
wel teleurgesteld in de Europese
Unie. Ik had verwacht dat zij veel
meer maatregelen zou nemen. Bij-
voorbeeld:waaromzijndebrandstof-
prijzen in Duitsland goedkoper dan
in Nederland? Daarnaast denk ik ook
dat je alleenals collectief iets kuntbe-
reiken.” Zandstra is wel positief over
de groene ontwikkeling die Leeuwar-

den heeft doorgemaakt. „Mijn vrouw
en ik komenhier vandaan en denken
erover om hier weer te gaanwonen”,
zegthij. „Als ikhetwoningaanbodnu
bekijk zie ik dat er heel veel groene
maatregelen voor de huizen worden
genomen.”

Nicolai kijkt na afloop tevreden te-
rug op de middag. „Mensen wilden

mij graag te woord staan. En het me-
rendeel dat ik sprak was met klimaat
bezig, dusdat zijnpositieve signalen.”

Wat gaat er numet de uitkomsten
van de gesprekken gebeuren? „Ik
neem alles mee en we gaan overleg-
gen hoe we de ideeën van burgers in
het beleid toe kunnen passen”, legt
Nicolai uit. „Twee mensen vertelden

mij dat ze de discussie rond het kli-
maat al snel ingewikkeld vonden. Er
wordt niet genoeg rekening gehou-
denmet de vraag of het nog wel voor
iedereen te volgen is. Met die signa-
len gaan we ook aan de slag.” Nicolai
weet nog niet of hij nog vaker de
straat op moet. „Als Urgenda het
vraagt, doe ik het natuurlijk.”

Wethouder Jan-Atze Nicolai bij het Zaailand in gesprek met Carel Zandstra over het klimaat.
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