Klimaatwarming-ups:
eendaagse cursussen over
aardgasvrije wijken
en klimaatadaptatie.

Geachte griffie, geacht raadslid,
Nu in de meeste gemeenten de coalities zijn gesmeed, nodigt Klimaatverbond Nederland u graag uit
voor:

De Klimaatwarming-ups: aan de slag met lokaal en regionaal klimaatbeleid
Klimaatwarming-ups zijn regionale, eendaagse cursussen over twee actuele thema's;



aardgasvrije wijken



klimaatadaptatie (hittestress en wateroverlast).

Deze thema's leiden in toenemende mate tot steeds meer vragen van bezorgde bewoners en vragen om
een gedegen visie en antwoord van de lokale politiek. Wat moet u weten over deze onderwerpen en wat
kunt u als raadslid doen om impact te hebben op deze gebieden? Tijdens de Klimaatwarming-up krijgt u
antwoord op deze vragen. De Klimaatwarming-ups zijn bedoeld voor wethouders, raadsleden en
beleidsambtenaren. De eerste warming-up die onlangs in Amersfoort is gehouden werd daarvoor
gewaardeerd met een gemiddelde van 8,5.

Bent u geïnteresseerd? U bent van harte welkom op een van de vier Klimaatwarming-ups in het najaar.

In het onderstaande overzicht kunt u zien wanneer en waar verspreid in het land de Klimaatwarming-ups
worden georganiseerd. Met een doorklik vindt u meer informatie over de betreffende cursus en locatie. U
kunt zich tevens eenvoudig aanmelden via dezelfde link.

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Klimaatverbond Nederland: info@klimaatverbond.nl / 088 - 023
8900.

Aanmelden

Klimaatwarming-up
Deventer 21 september
De Klimaatwarming-up in Deventer is een
eendaagse workshop verdeeld over twee actuele
thema's:



Aardgasvrije wijken (energietransitie)



Klimaatadaptatie (hittestress / wateroverlast)

Uitgebreide informatie over deze cursus vindt u
in deze bijlage.

Aanmelden

Klimaatwarming-up
Zaandstad 5 oktober
De Klimaatwarming-up in Zaanstad is een
eendaagse workshop verdeeld over twee actuele
thema's:



Aardgasvrije wijken (energietransitie)



Klimaatadaptatie (hittestress / wateroverlast)

Uitgebreide informatie over deze cursus vindt u
in deze bijlage.

Aanmelden

Klimaatwarming-up
Den Haag 12 oktober
De Klimaatwarming-up in Den Haag is een
eendaagse workshop verdeeld over twee actuele
thema's:



Aardgasvrije wijken (energietransitie)



Klimaatadaptatie (hittestress / wateroverlast)

Uitgebreide informatie over deze cursus vindt u
in deze bijlage.

Aanmelden

Klimaatwarming-up
Eindhoven 26 oktober
De Klimaatwarming-up in Eindhoven is een
eendaagse workshop verdeeld over twee actuele
thema's:



Aardgasvrije wijken (energietransitie)



Klimaatadaptatie (hittestress / wateroverlast)

Uitgebreide informatie over deze cursus vindt u
in deze bijlage.

Aanmelden

Wat zijn Klimaatwarming-ups?
De verandering naar aardgasvrije wijken is een proces waarin bewoners zelf een belangrijke rol spelen.
Dat geldt ook voor wind- en zonneparken. Bewoners willen meedenken en -doen. Hoe geeft u hen als
gemeente de ruimte om een rol te spelen, hoe zorgt u dat u ieders wensen, eisen, zorgen, twijfels en
ideeën hoort en wat doet u daar vervolgens mee? Klimaatwarming-ups zijn eendaagse cursussen die
antwoord geven op dergelijke vragen en tevens praktische kennis en rijkelijke input bieden voor de te
maken afwegingen en het te voeren debat over een effectief lokaal klimaatbeleid.

Doel van een Klimaatwarming-up
Het van belang is dat zowel wethouders, raadsleden als beleidsambtenaren goed geïnformeerd zijn
over de kansen en kwesties rond klimaatbeleid, o.a. wat betreft de impact voor bewoners. Zeker als het
gaat om de genoemde thema’s. De Klimaatwarming-up biedt handvatten om tijdens deze
bestuursperiode cruciale besluiten te nemen om de gestelde (klimaat)doelen te halen.

Prijzen van de Klimaatwarming-up
Als uw organisatie lid is van Klimaatverbond Nederland hanteren wij voor u gereduceerde tarieven, t.w. €
75,- per dag inclusief lunch of € 40,- per dagdeel. (De kosten voor niet-leden bedragen respectievelijk €
100,- per persoon, inclusief lunch en voor een dagdeel € 60,-). Alle genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.
Controleert u hier of uw gemeente lid is van Klimaatverbond Nederland.

Een Klimaatwarming-up in uw gemeente?
Is in uw gemeente een coalitie gevormd en is het beleid rondom klimaat bekend? Wilt u aan de slag met
klimaat aan de hand van een Klimaatwarming-up ‘op maat’ voor uw eigen gemeente? Aarzel niet en
informeer bij Klimaatverbond Nederland naar de mogelijkheden. Dat kan telefonisch via 088 – 023 8900
of per mail via info@klimaatverbond.nl.

Klimaatverbond Nederland,
lagere overheden op het gebied van klimaatbeleid
en energie. info@klimaatverbond.nl
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