
Van: Leven met de Aarde
Aan: blauw vuur; Informatiecentrum VNG; levenmetdeaade@live.nl
Onderwerp: 22 april 2021 Wereld Aarde dag in uw gemeente!
Datum: woensdag 21 april 2021 23:30:47

Geachte medewerker van de gemeente, griffie, postkamer,

Wilt u zo vriendelijk zijn in verband met het vieren van Aarde Dag deze brief door te
geleiden naar uw College en naar de Raadsleden en Fractievolgers?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Namens het bestuur van St Leven met de Aarde

Etten 21 april 2021,

Aan het College van B&W en de Raadsleden en de fractievolgers

Betreft 22 april 2021 Wereld Aarde Dag!

Geachte bestuurders,

Morgen, als u dit leest, is het WereldAardeDag.
Vermoedelijk kent u de geschiedenis van die dag.
In 2006 heeft Leven met de Aarde voor het eerst aardedag meegevierd.
In Utrecht werd een bijeenkomst gehouden over Peak Oil.

Vandaag nemen wij weer met u contact op omdat "Leven met de Aarde" dit jaar haar 20
jarig bestaan viert. Al die jaren hebben we geprobeerd goed contact met u op te bouwen.
We beseffen dat dat best lastig is.

Op 22 april wordt een speciale krant uitgegeven: https://www.dagvandeaarde.nl/

Wellicht kunt u die krant actief bekend maken via de kanalen die u tot uw beschikking
heeft, het twitter- of facebook account van de gemeente. U kunt uw onderwijsinstellingen

Dag van de Aarde | Make
every day Earth Day
Nieuwsbegrip ontwikkelde in samenwerking
met Disney Channel een lespakket over de
Dag van de Aarde (Earth Day). Dit is een
jaarlijks terugkerend evenement op 22 april,
waar wereldwijd aandacht voor is en dat
wereldwijd gevierd wordt.

www.dagvandeaarde.nl
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inlichten dat er een lesbrief is.
Het kan natuurlijk zijn dat u dat al lang doet. Ook is het mogelijk om aandacht te geven aan
de Geoweek. Die wordt niet in mei gehouden, maar van 4 t/m 8 oktober 2021 door het
Aardrijkskundig Genootschap.

Wat ondersteunend werkt is het recente rapport van het Planburau voor de Leefomgeving.
Zie hun recente publicaties op www.pbl.nl

Dit rapport van 15 april jongstleden gaat over Natuur, Landschap en Biodiversiteit. U weet
dat die ons - en ook u - aan het hart gaan. Het PBL concludeert: de economie moet vanaf
NU op de tweede plaats komen. Wij zouden zeggen: "Bij al ons economisch handelen
moeten criteria voor het bewaren van natuur en landschap voorrang krijgen". De
natuurinclusieve economie van het genoeg, ecolonie, moet het resultaat zijn.

Omdat Stichting Leven met de Aarde op 11 juli 20 jaar bestaat, vragen wij u mee te werken
aan een klein onderzoek.
Het gaat om het beantwoorden van een paar vragen door u, College en door u,
Raadsleden en fractievolgers.
Stuur uw antwoorden a.u.b. naar levenmetdeaarde@live.nl
Wij hopen dat uw beantwoording ondersteunend werkt bij uw veranderende werkwijze in
samenwerking met de inwoners.

Vragen:

1. Heeft u over Dag van de Aarde gehoord?
2. Heeft u in uw gemeente beleid om aandacht te geven aan die Dag van de Aarde in

uw gemeente? Zo ja, wat is uw doel?
3. Merkt u iets van deze speciale dag?
4. Zou u iets willen merken, ervaren? Wat dan?
5. Kan volgens u het vieren van die dag betrokkenheid van inwoners vergroten?

Uw antwoorden worden, bij voldoende deelname, gebundeld en we hopen daarmee
elkaar enthousiast te maken.

Met een hartelijke groet in natuurverbondenheid!

PBL Planbureau voor de Leefomgeving
De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en
verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben daarom op
zijn verzoek een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren
Brede Welvaart.

www.pbl.nl
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De deelnemers aan Leven met de Aarde
www.levenmetdeaarde.nl
tel 0653464642

http://www.levenmetdeaarde.nl/

