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Fietsparade in Den Haag roept de gemeente op tot meer actie voor het klimaat
8 September – Vandaag vragen zo'n 40 organisaties, met de Haagse Fietsparade voor het Klimaat, aan de
gemeente Den Haag om ‘een tandje erbij’ voor het klimaat. De organisatoren laten zien hoe breed de roep in de
stad is om de CO2-uitstoot drastisch te beperken en te kiezen voor een groen, schoon en duurzaam Den Haag. De
fietsparade start om 18 uur op het Malieveld. Om 19 uur is er een slotmoment op de binnenplaats van het
Provinciehuis. We nodigen pers van harte uit om bij de fietsparade en het slot aanwezig te zijn.
De 40 organisaties hebben de eerste dag van het nieuwe politieke seizoen gekozen voor hun oproep tot meer
daadkracht voor het klimaat. De organisaties hebben allemaal te maken met de gevolgen van
klimaatverandering of werken aan oplossingen. Zo'n brede samenwerking voor het klimaat is – zo ver bekend –
in Den Haag nog niet eerder vertoond. De parade is een initiatief van Den Haag Fossielvrij en Den Haag Cycling
Meetup.
Stoppen met beleid dat Noordzee doet stijgen
Femke Sleegers van Den Haag Fossielvrij: “Nog altijd heerst het idee dat het klimaat zich wel aanpast aan de tijd
die we nodig hebben om geleidelijk over te stappen op schone energie. Maar ondertussen dendert de
klimaatontwrichting keihard door. Het is hoog tijd om het klimaat voorop te stellen. Om te stoppen met beleid
dat de zeespiegel van de Noordzee doet stijgen.”
Krachtige boodschap voor woordvoerders duurzaamheid
Ondanks de serieuze boodschap aan de gemeente, wordt de fietsparade een vrolijke stoet. De organisatoren
willen de raadsleden aan het begin van het politieke jaar vooral energie geven om de juiste keuzes te maken
voor klimaat, groen en gezond. Ter afsluiting van de parade (19 uur, binnenplaats Provinciehuis) krijgen de
woordvoerders Duurzaamheid een krachtige boodschap voor het klimaat.
Den Haag, internationale stad van Vrede en Recht
De fietsparade maakt een korte ronde door de stad en er is een fotomoment bij het Vredespaleis. “Den Haag
draagt de woorden Vrede en Recht tot in haar logo uit,” aldus directeur van de Haagse
mensenrechtenorganisatie Justice and Peace, Sebastiaan van der Zwaan. “Klimaatverandering leidt tot tekort
aan voedsel, grondstoffen en veiligheid. Dat zorgt overal in de wereld voor instabiliteit, onrust en
mensenrechtenschendingen. Den Haag, stad van Vrede en Recht loopt al voorop in de strijd voor
mensenrechten. Wij hopen dat de stad ook een voortrekkersrol op zich neemt voor het klimaat en
duurzaamheid.”
Meefietsen
Iedereen die graag meefietst is welkom op donderdag 8 september om 18 uur op het Malieveld
(Pannenkoekenhuis).
Meer informatie op www.fossielvrijdenhaag.nl en aanmelden kan via het Facebook event.
Contact voor pers:
Femke Sleegers (06 22408578), Den Haag Fossielvrij
Ramon Pijst
(0653856902)
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“Minder CO2-uitstoot in Den Haag gaat de stad op zo veel manieren winst opleveren.
Voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid. We ademen in Den Haag 6 sigaretten per dag in, aan
uitlaatgassen.”
Fred Vorstman, Adem Graag in Den Haag
“Zonnepanelen regelen met de buurt, versterkt de banden tussen buren. En het werkt aanstekelijk, want je ziet
dat steeds meer mensen initiatief tonen en duurzame projecten starten.”
Wim Schutten, De Groene Regentes
“Bomen en groen zijn onlosmakelijk verbonden aan het klimaat.
Om broeikasgassen te beperken, voor schone lucht,
opvang van hoosbuien en koeling in warme zomers.
We hebben bomen nodig. Overal, maar zeker in een versteende stad als de onze.”
Toi van Gelder, Behoud Scheveningse Bosjes

"Nul uitstoot, sterke benen, geen files, gezonde longen en samen fietsen schept een band.
Dit is niet toevallig een fietsparade voor het klimaat."
Paul Driest, The Hague Cycling Meetup
Deelnemende organisaties
“Het is erop of eronder voor het klimaat. Maak haast om nú de CO2-uitstoot drastisch te beperken. Vol op de
trappers voor een groen, schoon en duurzaam Den Haag!”
Den Haag Fossielvrij, Den Haag Cycling Meetup, Adem Graag in Den Haag, Justice and Peace, Groene Regentes,
Behoud Scheveningse Bosjes, Greenpeace, Milieudefensie, Den Haag in Transitie, Save The Trees
Zeeheldenkwartier, Bomenstichting Den Haag, Vijf voor Twaalf, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, SOS
Den Haag, Laat mij Staan.nl, TimebankCC, Lekkernassuh, Fietsersbond, Eetbaar Park, Emma's Hof, Longfonds,
Haagse Vereniging Duurzaamheid, TrashUre Hunt, Groene Eland, Den Haag TTIP vrij, Vogelwijk Energiek,
Langebeesten Energiek, Duurzaam Bezuidenhout, Buurtenergie Statenkwartier, Storrm CS, Biotopolis, Groene
Buurt Archipel&Willemspark, Haagse mug, Quartier Laak, Greenpeace The Hague Student Group, Initiatives of
Change, DuurSaam Benoordenhout.
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