
8. Wat is uw boodschap aan de politici op de klimaatmars 2019?
Vliegen veel meer belasten: niet €7‚- maar €70‚- korte afstanden en €700‚- 
voor lange afstanden!

CO2 heffing voor iedereen, ook voor bedrijven.

nuchter boerenverstand gebruiken

Geen aardgas verkopen aan het buitenland
Gas wordt duur gemaakt maar is niet een vervuilend. Electrische auto alleeen 
voor elite. Salderen eerdaags afgeschaft eerdaags terwijl we flink aan de 
zonnepanelen moeten. Milieuvriendelijke producten ook hoog belast ipv 
aantrekkelijk gemaakt. Kortom regering denkt alleen aan geld binnenhalen en 
niet aan wat goed is voor onze toekomst. Totaal niet klimaatgericht en 
vergeten ook natuur en fauna. Ik zeg belast de grote vervuilers zoals industrie 
en luchtvaart. Knijpt het volk uit omdat het niet zomaar uit Nederland kan 
vertrekken is waarom bedrijven niet genoeg aangepakt worden of zelfs 
worden ontlast uit angst! (VVD beleid)Â

Verduurzaam de wegenpark zsm!

Meer de burgers betrekken bij de te nemen maatregelen
sinds 1973 is er niets gebeurd,het is zelfs erger,stop voor het 12 uur is!
Lobbyisten de deur uit. Naar een ander soort economie. Zaken die 
aantoonbaar slecht zijn voor gezondheid en milieu zo snel mogelijk 
verbieden.

groei is niet altijd goed
Denk in relatiteiten en niet in politiek gewin.  
Luister naar de mensen die het echt weten en niet door politieke agenda's 
worden gestuurd en daardoor niet zo een grote mond hebben
De tsunami van ernstige effecten van klimaat verandering lijkt nog ver weg. 
Maar komt er aan. Wordt wakker, neem verantwoordelijkheid, durf verder te 
kijken dan je eigen herverkiezing en toon daadkracht.

Geniet van het lopen
Red de planeet!
Dwing het bedrijfsleven tot acties, laat het niet over aan eigen initiatief. Met 
name voor de grote bedrijven. Zelf werk ik bij een groot bedrijf aan MVO, en 
ik zie dat er zoveel mogelijk is. Alleen is het nog vrijblijvend, dat kan niet 
langer geaccepteerd worden.

investeren in financieel steunen burgers



we doen het niet voor ons zelf, maar voor onze kinderen, en de kinderen van 
onze kinderen.
niet blindstaren op elektrisch rijden; meer investeringen stimuleren in 
productontwikkeling en infrastructuur
Ga nou eens echt nadenken over hoe we een meer circulaire economie 
kunnen realiseren in plaats van je te verschuilen achter de cijfertjes waardoor 
je misschien toch de doelen haalt maar waarvan eigenlijk iedereen weet dat 
het geen structurele verbetering met zich mee brengt
Meer gaan doen met waterstofgas
Kom in actie, ondersteun ook particuliere initiatieven en wijs de burger de 
goede weg
Strenge regels, die politici eerst zelf uitvoeren! Zoals eigen huis isoleren, 
elektrische auto rijden( Prive en werk) .

Niet lullen maar poetsen

gas eruit en stroomprijzen naar beneden
Denk aan de lange termijn klimaatverandering en niet aan de 
verkiezingssuccessen op korte termijn
voer kernenergie in en ga voor aardgas over op waterstofgas

verander nu de koers, anders keert de wal het schip
Spaar tijd en energie en doe leuke dingen want helpt het neen het BV Nijpels 
VVD doet dit voor het geld voor eigen glorie niet voor het milieu. Is bestuurlijk 
onbekwaam, onbetrouwbaar en doet als of weet u nog bij ABP als voorzitter 
baantjes jagers.
Pak dit probleem europees aan.
Niet overdrijven en geen heilige huisjes vasthouden. Kernenergie met spoed 
omarmen, waterstof toepassen.
Word wakker!
Verduurzamen en milieubesparende middelen toegankelijker maken voor de 
gewone consument.
Nederland is helemaal doorgeslagen met millieu maatregelen. Dit is een 
wereldwijd probleem wat wereldwijd moet worden aangepakt en niet alleen in 
het kleine Nederland.
Doorpakken en geen politiek geneuzel
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We moeten niet heiliger zijn dan de paus

nee
hou op met het klimaatgedram omdat dat kleine stukje Nederland niets 
toevoegt als grote landen niet meedoen (china,amerika rusland,india,enz)

Meteen aan de slag, grootschalige milieusubsidie
Maak milieu-investeringen aantrekkelijk door subsidie. Of belastingtechnisch 
aftrekbaar.

Doorpakken met milieumaatregelen

Laat de vervuiler betalen!
duurzame economie nastreven
Zaken moeten veel transparanter en eerlijker met hoge supcidies van de 
overheid

meer, meer, meer en sneller transitie naar c02 vermindering!
hou op met dat onnozele klimaat gezwets, wij hebben geen invloed op het 
klimaat, maar richt je op het milieu en voer goede maatregelen in zoals een 
verbod op plastic verpakkingen, beloningsmaatregelen zoals verlaging van de 
belasting bij maatregelen die aantoonbaar goed zijn voor het milieu. Stop met 
windmolens en voer waterstofgas in en kernenergie is dan ben je goed bezig

Plannen voor het klimaat uitvoeren.
Vertel erns eerlijk dat wij als huishouden slecht 7 procent bij dragen en het 
totale nederlandse effect van al die miljarden investeringen maar 0,00007 
procent is
Laat je niet remmen
Maak zinvol beleid op de lange termijn en verlaag direct de maximum 
snelheid van het verkeer op 100 km/u. Belast vliegen eerlijk en zorg dat je 
contact hebt met je werkgevers, de burgers!

Focus op het einddoel, ipv de volgende verkiezingen...
Wij als mens hebben geen zichtbare invloed op het klimaat!
Voor het redden vd banken was ook geld, dan moet dat voor t milieu geen 
probleem zijn
niet meer uitstellen, nu actie! (en draag het uit, zodat verweggistan zich gaat 
schamen)
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geen

Kijk om u heen de feiten liegen er niet om.

Zorg voor draagvlak oder bevolking : anders wordt het niets.
Besteed het geld liever aan een echt onafhankelijk onderzoek met 
wetenschappers die zowel voor als tegen deze klimaathype zijn om na te 
gaan wat werkelijk invloed heeft op ons klimaat
Neem het klimaat en vooral de snelle verandering in het weer heel serieus.

Wacht niet op anderen, doe het nu,
durf te veranderen. Er is meer geld te verdienen met de nieuwe economie 
dan met het instant houden van de oude. Het kapitaal dat vernietigt wordt 
door de omschakeling naar de nieuwe economie wordt dubbel en dwars 
terugverdiend. Fossiele brandstoffen zijn altijd te goedkoop geweest, de 
kosten voor de milieurschade zijn nooit meegenomen in de kostprijs...
kom met een concrete aanpak voor het halen van de Parijse akkoorden.
Denk niet korte, maar lange termijn en werk niet aan je eigen PR, maar aan 
een leefbare wereld voor ons allen!
Wordt wakker en toon lef 
Nederland is meer dan een paar multinationals
Kies niet wat goed is voor de portemonnee, maar voor wat belangrijk is voor 
onze aardbol en de komende generaties

Verplaats budgetten van beleid naar uitvoering

denk over je termijn van 4 jaar heen
Groot verbruikers mee laten betalen, niet alles op de schouders van de kleine 
man!!
Blijf met je takken van dingen als saldering, geen wegenbelasting op full 
electric auto’s en meer van dat soort goede stimulerende dingen
creëer draagvlak

doe rustig aan
Kom met concrete oplossingen en stel niet langer uit wat nu al gedaan kan 
worden ook al gaat dit geld kosten. Draagvlak bij de bevolking is groter voor 
het aanpakken van klimaatproblemen dan politici denken!
KERNENERGIE NIET VERGETEN
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Meer geld beschikbaar stellen en bewustwording creeren bij iedereen
blijf nuchter, maak er geen religie van. houdt kosten/baten in de gaten. 
wellicht meer millieueffect bereiken met dezelfde euro in india. ga dan india 
helpen want het gaat om het klimaat niet om het eigen gevoel.
Kom met een langetermijnplan en visie. Niet op het economische gericht, 
maar op het leefbare gericht.
Hybride vliegtuigen, zodat elektrisch kan opstijgen en boven zee 
omschakelen op kero.
Kijk naar realistische/verstandige maatregelen (dus niet het gasbesluit!!!) om 
het milieu te verbeteren. Het doel % CO2 is leuk, maar milieu is breder dan 
dat. Hier kolencentrales sluiten en vervolgens grijze energie gaan importeren 
schiet je niks mee op, geef dat geld dan uit aan voorkomen plastic, ov, 
verbeteren woningvoorraad
NU
Hou eens op alle bestaande belangen te beschermen: minder vee moet! 
Minder groei moet, minder chemische industrie moet, minder internationaal 
vliegverkeer zijn onvermijdelijk als leefbaarheid en leefklimaat serieus 
meewegen om de klimaatdoelen en grotere rampen misschien te voorkomen. 
We hebben m.i. geen 30 jaar meer.
Kom in actie! Geen uitstel meer! We moeten samen goed voor onze aarde 
zorgen maar dat kan alleen als de politiek meewerkt. De mensen willen wel 
maar de politiek moet ook los durven komen van alle winstbejag.
Niet alleen aan het financieel uitknijpen van de NL bevolking denken
Laat eens mensen aan het woord, die enthousiast zijn over hun investering in 
pv panelen en warmtepomp, c.q. elektrische auto. Nu is er overal kritiek, dat 
het duur is en niet werkt. Maar ik heb tevreden klanten, die de negatieve 
wanklanken kunnen weerleggen. Met een objectieve beoordeling krijg je meer 
mensen met de neus de goede kant op.

Zet door !!!
Niet meer liegen, je eigen belang niet voorop stellen

Allemaal boter op het hoofd

Doe normaal, sinds de aarde bestaat veranderd het klimaat continue

Het is 5 over twaalf
De vervuiler betaalt
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Daden in plaats van praatjes
Laat niet alleen economische motieven je keuze bepalen. Kies duurzame 
oplossingen, zodat we de wereld een beetje beter beheren

Succes met het uitleggen van de kosten voor een statistisch nul effect
Negeer deze klimaatmars en vaar je eigen liberale koers waarbij stimuleren in 
plaats van taxen voorop staat. Precies zoals dit huidige kabinet nu doet.
Stop met de mensen voor te liegen, op kosten te jagen, en ga eens echt aan 
het werk!

Loop niet te zeuren milieu dat moet gebeuren
Er is geen planeet B. Het is al vaak gezegd, maar geloof het.

Maatregelen zijn geen last maar een kans!
We weten al sinds het rapport van de club van Rome dat het anders moet. 
Zorg nu eindelijke voor een heldere visie en zet stappen. Stappen die 
haalbaar zijn en technisch uitvoerbaar. Investeer in een goed 
elektriciteitsnetwerk, zodat schone elektrische energie kan worden geleverd 
aan het net en geleverd door het net. Maak duidelijk dat klimaatverandering 
niet over een mening gaat maar over de werkelijkheid. Laat je niet 
belemmeren wanneer andere landen niets doen en wordt het groenste 
jongetje van de klas, niet in woorden, maar met daden!
kom met betaalbare oplossingen, zeker voor mensen met een laag inkomen 
en ouderen die de investering er nooit meer uit krijgen

Nu investeren om om grote schade en kosten te voorkomen.
Stop met het denken op de kort, of middellange termijn, maak plannen voor 
de lange termijn. Stop met denken in termen van concurrentie, start met 
coÃ¶peratie. Wacht niet totdat anderen de eerste stap zetten, neem zelf 
verantwoordelijkheid.Â
Ga het vliegen eens net zo belasten als de auto, de trein en de bus.
Neem klimaat serieus, belast vliegen extra, belas co2 uitstoot bedrijven. 
Iedereen dient te beseffen dat wij allemaal, dus ook de bedrijven en burgers 
samen dienen mee te betalen aan de klimaatgevolgen. Ook al is de invloed 
van nederland klein. Verbeter de weteld, begin bi uzelf.

Niet treuzelen, maar aanpakken
Het wordt tijd voor politici om verantwoordelijkheid te nemen.

Niet overdrijven
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Geen commentaar

Wordt wakker

Elektrische auto''s leveren meer dan 2x zoveel CO2 op

Ga wat doen ipv praten
Verdeel de kosten van de transitie eerlijk
Je niet gek laten maken. Klimaatveranderingen zijn van alle tijden. Het proces 
wordt alleen verstevigd door menselijk gedrag. Nederland moet niet het beste 
jongetje van de klas willen zijn, zeker niet als de grote landen niet van plan 
zijn om ee te gaan met de ontwikkelingen. Het geld kan beter op een andere 
manier besteedt worden.
Houd vooral het kostenplaatje in de gaten. Leg niet de rekening bij de burger 
neer. Streef naar een internationale aanpak. Nederland alleen stelt weinig 
voor
Luister beter naar Rob Jetten
Reageer niet op een warme zomer en een warm voorjaar, kijk naar de trend 
van de verandering.
kolen centrale dicht doen, en fabrieken die vervuilen op alle manieren 
regelingen treffen
Stop de polarisatie, sta achter wat er wel kan.
Actie ondernemen en bijvoorbeeld isoleren door subsidie aantrekkelijker 
maken. Niet alleen huiseigenaren voor kosten voor gasvrij Nederland op laten 
draaien maar kosten eerlijk verdelen.

Schiet op, doe nu eens iets.
Laat voordelige salderings maatregel voor zonnepanelen bestaan.
Kolencentrales moeten dicht, Europa van het gas af, openbaar vervoer 
stimuleren, en gezinnen stimuleren om max 1 kind te nemen.
Niet praten over ambities, maar uitvoeren. We kunnen niet nog eens 30 jaar 
wachten op een aarzelende overheid. Geef leiding. Daar is een overheid 
voor.
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Laat de landbouw met rust, zij produceren de schoonste producten qua milieu 
wereldwijd, leg de daken vol met panelen, zet op elke schoorsteen een kleine 
windturbine, dan bespaart dat op horizon vervuiling. Begin klein en het zal 
groot eindigen. Geen grote doelen stellen die niet te halen zijn, (een doel per 
5 jaar is beter dan 1 in 30 jaar, dat bevordert uitstelgedrag) maar maak kleine 
stapjes voorwaards, dat geeft vertrouwen. Om 1 T-shirt te maken is 4000 liter 
water nodig, daar hoor je niemand over, alleen die ene kilo vlees. Blijkbaar 
zijn boeren criminelen in de media, maar in de kleding industrie waar veel verf 
en kleurstoffen gebruikt worden daar hoor je niemand over, valt meer aan te 
verdienen. Ik zeg wel eens schaf MODE af en draag je kleding langer en het 
milieu is al veel beter af, minder vervuiling en veel minder energie nodig.Â  
Ik stop met preken, de boodschap is wel duidelijk denk ik.

1 leven, 1 planeet

nEEM EENS EE GOED BESLUIT.

Klimaat als het belangrijkste om geld aan uit te geveng
De impact van onze inspanningen op globale klimaatverandering is 
verwaarloosbaar. Innoveer meer(zie zonnepaneel voor maken waterstof - KU 
Leuven.) grotere zorgen over toename wereld bevolking, en dus vraag naar 
voedsel en welvaart en dus energie behoefte.

Schepen en vliegtuigen moeten ook veel schoner!
Milieu en klimaat zijn twee verschillende dingen. Blijf werken aan een schoner 
milieu. CO2 uitstoot beperken is zinloos, zolang buitenlanden het ook niet 
doen. Investeer liever in de nodige aanpassingen IPV CO2 beperking. 
Investeer in adaptatie IPV mitigatie.
Niet behouden, maar veranderen voor de toekomst van onze (klein)kinderen.
denk eerst na voor jullie iets echt stoms gaan doen , de wereld vergaat echt 
niet !
Niet overdrijven met maatregelen
Niet alleen Europees maar ook Wereld denken voor verbeteren van het 
klimaat. Ons kabinet is te hypocriet om eenzijdig het willen verbeteren. Zeker 
ook met het gas op den duur te stoppen, aan de warmte pomp zit veel te veel 
nadelen aan. Er wordt continu gezegd isoleren, maar bij een goede isolatie 
hoort een ventilatie! Huizen voor 1980 kost het zeer veel geld om aan de 
klimaat eisen te voldoen (zie radaruitzending 25-2-2019)

Overheid neem je verantwoordelijkheid!
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Pak door met zinnige maatregelen en geef collectieven en coöperaties de 
ruimte!!!

Van geouwehoer wordt het niet beter. ( vrij naar Jan Schaefer)
Wees transparant en vertel het hele verhaal, de burger doorziet het spel echt 
wel
breed laten voorlichten door voor en tegenstanders en bekijk het over een 
langere periode bv 10000jr en geen 5 of 10 jr
Tja, wees eerlijk en stel realistisch doelstellingen, die voor iedereen betaal en 
behapbaar zijn. Schaar je niet achter de groene maffia, die ook leugens 
vertellen cijfers en grafieken anders uitleggen, etc.
Ga je eens richten op feiten ipv de klimaathysterie die dior de media wordt 
aangewakkert. Sowieso moeten jullie het goede voorbeeld geven en dat doet 
geen van de politici.

straks haat de complete jeugd de politieke "leiding"; gaat zeer doen, denk ik

Doorpakken en burgers zoveel mogelijk compenseren bij investeringen
denk aan de toekomst van onze (klein)kinderen. Zij hebben recht op een 
goede gezonde leefomgeving
Alternatieve energie maar niet over de rug van de bevolking en werd eerlijk 
ook over nadelen van zonne energie want ze weten nu al dat binnen vijf jaar 
de zonne energie oa en teruggeven aan het NET niet gaat en moet je betalen 
( boete ) !! Zorg voor accu waar de stroom in gaat zoals op schepen en zorg 
voor dakpannen zonnepanelen want nu zie het afschuwelijk uit en verblindt 
de buren bahhhhhh

Wat is dit een kut enquête zeg. Stel een goede vragen.
Zet in op waterstof als opslagmiddel voor groene energie, en wel zo snel als 
mogelijk is.En plaats deze installaties ook op plaatsen waar het rendement 
optimaal is (Australië, Sahara, ...).
Wacht niet meer met het nemen van maatregelen. Zorg ervoor dat het voor 
mensen aantrekkelijk wordt om maatregelen te nemen.

Heroverweeg klimaatwet die neer zal komen op maatschappelijke zelfmoord
Act now!!

Meer durven en meer doen. Actie
ga voor een beter klimaat maar wij hoeven niet het land te zijn dat nr 1 is op 
de lijst als land met de meest vooruitstrevende maatregelen
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Schroef de prioriteit op en stel heldere, haalbare ambities vast

maak de moeilijke keuzen
Werk aan de punten die echt zwaar wegen zoals vliegen en de scheepvaart. 
Een vliegticket van €7,- is belachelijk. Maak er gerust €30,- van

maak het betaalbaar
Nu actie, straks hoeft anders niet meer!
Kom met goede praktische oplossingen ipv met maatregelen die het 
probleem ergens anders neerleggen. Bijv. geen houtsnippers importeren om 
bio massa te stoken.
Niet meedoen met de klimaathype, niet proberen met belasting voor 
particulieren en subsidie voor bedrijven het klimaatprobleem op te lossen, 
maar geld steken in onderzoek en ontwikkeling zoals waterstof genererende 
zonnepanelen, electriciteitsnet, waterstof bijmengen in ons gasnet, de 
overbevolking terugdringen (migratie en gastarbeiders die hier blijven), meer 
energie coöperaties die eigendom zijn van de bevolking, vliegverkeer 
terugdringen
Kijk samen met de groot verbruikers wat er gedaan moet worden om het 
milieu minder te belasten.

Beter nadenken!
De tegenstelling die steeds wordt gemaakt met economische- en of 
welvaartsmotieven die maatregelen onbetaalbaar of te duur maken, is een 
oneigenlijke. In feite gaan we de al 150 jaar oplopende rekening betalen van 
de aanslag die de mensheid op de aarde pleegt. Hierbij gaat het niet alleen 
om temperatuurverhoging maar juist ook om lucht- en andere 
milieuvervuiling.
Gas is veel minder vervuilendÂ  
Helemaal van het gas af is waanzin
Dat er best wat aan het milieu gedaan mag worden maar niet alleen 
Nederland. Het moet in heel de wereld wat aan gedaan worden. Als het 
alleen Nederland is.word de co2 GEEN tiende procent minder. In de Duitse 
steden vier jaar zonder diesels en er is niets veranderd. Belastingen gaan 
omhoog en Nederland naar de kloten
Onderneem Aktie! Er is GEEN andere planeet voor onze kinderen
Zadel de burger niet op met hoge kosten zonder aanwijsbare effecten; stop 
liever geld in ontwikkeling van nieuwe technieken.
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Kosten- en batenanalyse. Ik bedoel hiermee; met veel lagere bedragen die 
wij hier nu gaan uitgeven, kunnen elders in de wereld veel grotere reducties 
van CO2 gerealiseerd worden. Het is tenslotte een internationaal probleem.
Overheid begin eerst lekker met jullie zelf en geeft het goed4e voorbeeld met 
al die grote oude kantoren...
Kijk eerst eens naar de buitenlanden om ons heen India/ China iedere week 
een nieuwe kolen Centralen enz enz
Het lijkt op milieu terreur, gas en waterstof zijn de schoonste brandstoffen. Die 
vieze "accu" auto met hun onnadenkende laadpalen geeft te denken. Er 
wordt alleen maar gedramt en je word weggezet als dom.

Haal je kop uit het zand
Realiseert u dat klimaatverandering een mondiaal probleem is waarbij de 
invloed van de mens weliswaar aanwezig is, maar dat we het klimaatsysteem 
niet goed begrijpen. We moeten zeker van fossiel af maar doe dat met 
acceptabel beleid.
Nederland gidsland met een ambitieus Klimaatakkoord en eerlijke 
lastenverdeling.
krachtdadige besluiten nemen omtrent opwekking van duurzame energie en 
milieuvervuiling tegengaan en niet eerst te kijken of de groot industrie er geen 
last van heeft
Het gaat veel sneller bergafwaarts dan je denkt

stop praten en doe eens iets!

geen, die praten alleen maar
Maak CO2 uitstoot duur.

Pak de grote vervuilers aan en niet jan met de pet

geen.

Klimaatplannen gaan uitvoeren.
Wake up!
Maak werk van het klimaat, maar kijk goed waar de uitgegeven euro het 
meeste milieueffect heeft!

Plannen duidelijk maken.
geen
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Kom met een duidelijke lange termijn visie en houd het betaalbaar. De 
energie rekening verhogen is geen oplossing.
duidelijke lange termijn visie wat betreft energietransitie, realistische haalbare 
doelen
Klimaat is een toverwoord geworden van de politiek om mensen in beweging 
te krijgen. Het klimaat veranderd inderdaad, maar of de mens hierin de 
belangrijkste factor is met de uitstoot van CO2 is voor mij geen uitgemaakte 
zaak. Het verstoken van olie is ook om hele andere moverende reden 
verwerpelijk. Het klimaat is zeker aan het veranderen, daar ondervinden we 
met elkaar dagelijks de gevolgen van, groente teelt in Spanje bijvoorbeeld 
komt steeds meer in de verdrukking door toenemende onvoorspelbaarheid en 
extremen. Behoud van de wereldzeeÃ«n en de oerbossen zou veel hoger op 
de wereldpolitieke agenda moeten, en ja ook luchtvervuiling door fijnstof en 
co2 moet worden teruggedrongen. Dit moet op de geopolitieke niveau worden 
aangepakt, grote landen met grote economieÃ«n voorop. Nederland wil weer 
graag het beste jongetje van de klas zijn, de burger draaien hier uiteindelijk 
weer voor op door verdere regelgeving en nog verdere lastenverzwaring.
Maatregelen tegen klimaatverandering zijn ook goed voor de economie

concrete actie!!
Motiveer mensen in plaats van ze te straffen op een basisbehoefte als 
energie.
Iedereen moet mee KUNNEN doen.

bek houden
Dring de mobiliteit terug, of maak hem duurder. De gebruiker betaald. b.v. 
vliegen duurder maken (belasting op Kerosine b.v.) Zorg dat OV beter en 
goedkoper wordt. (het is toch te zot dat treinen naar Barcelona 5x zo duur is 
als vliegen!
Niet lullen maar doen.
dat verandering van klimaat van alle tijden is en het alleen maar veel 
onkosten voor de hartwerkende nederlander meebrengt , het te grote 
bevolking op aarde is het grootste probleem en wat te denken van het grote 
aantal huisdieren in nederland. Wat om ever na te denken.

Neem NU maatregelen!
Luisteren naar andere oplossingen
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iedereen is verantwoordelijk voor CO2 uitstoot, dus iedereen kan hier een 
steenje aan bijdragen, deze omlaag te krijgen.
Gedraagt U normaal en begin wel goed overdacht en jaag de mensen niet de 
stuipen op het lijf want dat heeft geen enkele zin
Ik heb geen boodschappen uit te delen en überhaupt weten de goede politici 
best wat er moet gebeuren maar allen zijn bang om zetels verliezen.wat best 
begrijpelijk is Het gaat ieder in zijn portemonnai treffen. De slechte politicie 
proberen met kreten er een slaatje uit te slaan voor eigen gewin.
Alternatieve energie maar niet over de rug van de bevolking en werd eerlijk 
ook over nadelen van zonne energie want ze weten nu al dat binnen vijf jaar 
de zonne energie oa en teruggeven aan het NET niet gaat en moet je betalen 
( boete ) !! Zorg voor accu waar de stroom in gaat zoals op schepen en zorg 
voor dakpannen zonnepanelen want nu zie het afschuwelijk uit en verblindt 
de buren bahhhhhh
Voor kennisgeving tot je nemen en naar eigen goeddunken handelen , 
daarvoor hebben wij ze gekozen .
Nu maatregelen plannen en starten met uitvoering, voordat het te laat is.

niet praten maar doen

Hou het netjes en laat het niet uit de hand lopen.

Plannen voor klimaat gaan uitvoeren
Maak ons niet gek!
Niet naarluisteren svp want als de klimaatwet er komt looptover 1 jaarhalf 
nederland bij de voetselbank

Milieuvervuiling grote bedrijven onmiddellijk stoppen
draagvlak creÃ«ren voor de ingrijpende veranderingen en zorgen dat de 
rekening niet terecht komt bij de mensen die het niet kunnen betalen.
Luister naar de samenleving ipv laten beinvloeden door bedrijven. 
Investeer nu! ipv vooruitschuiven van aanpak milieuproblemen
gedegen plan maken nu!

NU

kijk vooruit denk aan onze (klein)kinderen en toon lef

Industrie aanpakken
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Neem klimaat serieus, belast vliegen extra, belas co2 uitstoot bedrijven. 
Iedereen dient te beseffen dat wij allemaal, dus ook de bedrijven en burgers 
samen dienen mee te betalen aan de klimaatgevolgen. Ook al is de invloed 
van nederland klein. Verbeter de weteld, begin bi uzelf.
Die moeten eens haast gaan maken. Steeds beloven maar niet doen komt 
niet langer geloofwaardig over.

Blijf nadenken
pak de grote vervuilers aan en laat deze betalen ipv de kleine man

maak.haast met de energietransactie. investeer.in waterstof

Het is tijd voor daadkracht.

Het is vijf voor twaalf ! ! !
Investeer in duurzaamheid (energie, landbouw en woningen) en pak zeker 
ook de industrie aan wat betreft hun CO2 uitstoot en laat ze verduurzamen.

Overzicht maken van allerlei energiebesparende mogelijkheden .

Klimaat boven aan de lijst bij alle partijen.
Verwar klimaat niet met milieu. Investeer in een goed milieu en tegen de 
gevolgen van de opwarming. Maar gooi geen geld weg in een wanhopige 
poging om het klimaat te temmen. Al zouden we de snelheid van de stijging 
kunnen afremmen, de stijging an zich kunnen we toch niet tegenhouden. Er 
zijn meer factoren dan CO2 alleen.

Klimaat als het belangrijkste om geld aan uit te geveng

Het is ER OP of anders ERONDER!
als we het niet met elkaar doen lukt het niet.

help de burger om met subsidie een elektrische auto te kopen

Kijk naar de lange termijn, niet naar de tijd tot nieuwe verkiezingen.

Ga langetermijn denken!
sta niet stil maar doe snel wat

leer ze eerst eens rekenen en vooral zichzelf onder de loep nemen
Neem rigoreuze milieumaatregelen en neem maatregelen dat vooral 
vermogenden (eerlijk en fors) meebetalen (miljonairs, multinationals).
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Opwarming vd aarde kunnen we toch niet tegenhouden, we beÃ¯nvloeden 
het alleen een klein beetje. Laat de kleine man niet steeds opdraaien voor 
jullie extra kosten.

Samen zijn we sterk

Hou op met die onzin. Opwarming komt vóór CO2, niet erna.

Kom met goed doortimmerd, rechtvaardig en voor iedereen betaalbaar plan!
Maak haast met milieuverontreiniging, kan op termijn ook nog uit!

Betaalbaar maken van Waterstof voor consument
Bedrijven achter de veren zitten. Het is heel vaak zo dat het afval van het ene 
bedrijf een prima grondstof is voor het andere bedrijf. Dit soort bedrijven 
moeten veel centraler liggen. Nu gaat het gepaard met teveel vrachtvervoer. 
Groente en fruit welke los in de winkel liggen, moeten verplicht in papieren 
zakken afgerekend worden bij de kassa. Openbare brandstapels verbieden. 
Elk huishouden mag naar rato de grote van het gezin een bepaald energie 
verbruik niet overschrijden. zo ja moet de extra gebruikte energie meer belast 
worden. Mensen die werkeloos zijn mogen niet in het bezit zijn van auto en of 
brommer. m.u.v. invalide mensen. Water welke in de winkel verkocht wordt, 
moet het assortiment behoorlijk ingekrompen worden. Mag alleen in het land 
zelf gebotteld worden.
Stop de klimaathoax, ga voor duurzaam

Luister beter naar Rob Jetten

Handel voordat het te laat is.
Denk goed na over het werkelijke nut van klimaatmaatregelen, 80% van het 
energieverbruik (en dus ook 80 % van de CO2-emissie) wordt veroorzaakt 
door slechts 20% van de activiteiten. Met andere woorden stel op korte 
termijn prioriteiten en laat de gewone consument een klein beetje met rust 
door hem meer tijd te geven maatregelen te nemen.
niet blijven praten , maar doen.

Laat de burger niet betalen voor uw falen

Doen! Begin van jezelf.
Concrete maatregelen nemen die op korte termijn of direct kunnen ingaan 
(belasting op kerosine, hogere vliegtaks, verlagen maximum snelheid etc)

Richt Uw aandacht op mensen en stimuleer bevolking reductie.
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op scholen kinderen van jongs af aan milieubewust leren handelen

statiegeld op plastic en blik

Meer ambitie! Denk aan de kinderen!

Wees realistisch, onze invloed is heel erg beperkt
Betrek iedereen, inwoners en bedrijven bij klimaatoplossingen!

Zoek met elkaar naar goede oplossingen in plaats van politiek gekronkel.

regeren is vooruitzien. Zeker wat het milieu betreft

Aandacht voor het milieu elke dag op de agenda!
Kies voor de volgende generaties bij het nemen van besluiten

Zorg dat de vervuiler betaalt

Wordt wakker en doe er iets aan.
Luister naar de cijfers, vertrouw op de wetenschap en neem geen 
beslissingen voor het onderbuikgevoel
Klimaatplannen gaan uitvoeren

Actie, nu!!!
Stop de klimaathysterie, het klimaat schommelt eeuwig en zal altijd blijven 
schommelen.
Denk op de lange termijn, geen adhoc beslissingen,die alleen de schatkist 
spekken !!!!!!!!!! Btw verhoging , energiebelasting verhogen, de vergoeding 
voor geleverde energie door zonnepanelen versoberen!!!!!!!!!

maatregel, energie, milieu, klimaat

Sorry politici luisteren niet naar de gewone man.
Denk vooral aan de mensen na ons, wat wij achterlaten.

Doe iets GOEDS eindelijk. En stop met zeuren over de kosten.

We hebben maar 1 aarde, daar moeten we zuinig op zijn.

belasting verhogen op milieu belastende zaken.
CO2 heffing invoeren, minder vee, geen uitbreiding luchthavens en max 110 
km/h

Denk Europees wanneer u maatregelen wilt nemen
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Ga aan je milieuwerk, lammelingen!
We moeten NU acteren om de aarde leefbaar te houden voor alle 
toekomstige generaties. Uitstel is niet langer mogelijk.

Hou het betaalbaar
Denk niet altijd op de korte termijn ( zoals inzetten op zg schone kernenergie 
of elektrische auto's, die bij de bron toch ook CO2 uitstoten bij de opwekking 
van electriciteit) als je geen oog hebt voor het kernafval,( onze generatie 
stond juist op de barricades voor de afschaffing van kernenergie,) of hoe al 
die nieuwe batterijen gemaakt worden (met welke grondstoffen) en waar gaat 
de berg afval naar toe. Denk nu al op de lange termijn als je iets wil 
promoten. Kijk ook eens naar alternatieven zoals snelgroeiend zeewier ( bindt 
CO2). Laat je vooral niet voeren door lobbyisten !! Wees constructief.
pak door

Wat een flauwekul.

Verkoop geen onzin en jaag Nederland niet op onnodige kosten
Actie voor het behalen van de doelstelling
Stop met subsidiëren van nutteloze maatregelen die ons klimaat 0,00003 
graden minder warm maken en start met investeren in maatregelen die 
Nederland beschermd tegen de gevolgen van de klimaatverandering!

het is al 5 over 12
gelijk speelveld in europa; geen Gekke Henkie met onze welvaart
Zorg ervoor dat die mensen die energie besparen of opwekken niet fiscaal 
gestraft worden door allerlei heffingen of extra WOZ belasting
Beter is de vijand van goed. Doe iets nu het nog kan, ik wil dat ik Ajax de CL 
nog kan zien winnen!
Nu is de tijd, we kunnen het niet maken te aarzelen!

Geen klimaathysterie maar realistisch beleid.

??

Neem actie
Denk aan de volgende generatie, dat begint bij ons.
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We vervuilen onze wereld en daar moeten we mee ophouden. Alle politieke 
focus op CO2 zet ons alleen maar op het verkeerde been. Het probleem is 
veel complexer en het is de vraag of we Ã¼berhaupt wel weten waardoor de 
aarde opwarmt. Het is een geloofs-kwestie geworden en men luistert alleen 
nog maar naar "wetenschappers" die het gewenste verhaal vertellen. Er zijn 
zat wetenschappelijke bronnen die laten zien dat de gemiddelde temperatuur 
op aarde intussen stabiel zou zijn. Ook zouden er heel andere oorzaken zijn 
dan CO2, die een veel grotere impact op de temperatuur zouden hebben. Ga 
nou eens eerlijk wetenschappelijk onderzoek doen! Wat we nu doen is meer 
het aanjagen van de economie en dat gaat voor het milieu relatief weinig 
brengen.

Denk na of uw kleinkinderen ook zo kunnen leven zoals wij nu doen.

Eerlijke verdeling van de kosten

Feiten beter analyseren en interpreteren
We gaan het niet redden met zonne-energie en windenergie alleen en zullen 
kernenergie moeten omarmen. Vergelijk de CO2-uitstoot van Frankrijk en 
Duitsland (Nederland) voor de opwekking van stroom en trek je conclusie.

Kom gemaakte afspraken na,
Zorg dat bedrijven zich meer in gaan zetten en niet alles op de gewone 
burger laten neerkomen
Laten we allemaal wat bescheidener worden en niet meer alles willen.

Waterstof.

Doe iets ipv niets, we zijn al te laat
Ik loop niet mee want is irrelevant

Wegblijven

Begin gewoon man!

Stop met die bangmakerij
verduurzaam voor de politieke onafhankelijkheid. zelf hebben we geen 
oliereserves.

Doe onderzoek in alternatieve vormen van energie opwekking.

Draagvlak creÃ«ren door duidelijkheid.
Bij alle beslissing moeten klimaataspecten prioriteit hebben

8. Wat is uw boodschap aan de politici op de klimaatmars 2019?



Doe normaal
Lange termijn denken voorrang geven ten opzichte van kortstondig 
partijbelang.

Investeer in technologie en bedrijven die klimaatopwarming tegengaan!

politici hebben geen behoefte aan een boodschap.
Laat je leiden door wetenschappelijke rapportages en niet de waan van het 
moment. Kijk naar zaken als waterstof als energiebrpn en kernenergie

Loop de blaren op je voeten
Niet overhaast stoppen met aardgas. Moderne CV-ketels zijn veel schoner 
dan houtstook. Warmtepompen geven alleen significante milieuwinst als de 
benodigde elektriciteit duurzaam of nucleair wordt opgewekt.
actie ipv plannen
Denk aan het milieu, start of een wereldoorlog of een exodus naar de 
planeten.
luister naar de burgers en naar de technici die het probleem op moeten 
lossen

Zorg dat de grootste vervuilers als eerste worden aangepakt.

Gebruik je hersens en praat anderen niet na
Spreek alle rijken erop aan dat de sleutel bij hen ligt als trendsetters en 
verhoogt voor hen belastingtarief als zij niet in duurzaam beleggen of 
investeren: in Amsterdam geen dak meer zonder panelen of collectoren!
Doe iets, houdt op met praten
Verduurzaming promoten (bijv. meer subsidies mogelijk maken, bij 
gevelisolatie buitenkant regels simpeler maken, verlaagd/geen BTW 
rekenen). Veel meer maatregelen nemen om de klimaat doelen te behalen, 
want zoals het nu gaat halen wij die doelen bij lange na niet. Niet alleen 
denken op de korte termijn, maar ook op de lange termijn.
Tijd van afwachten is over, er moet NU actie ondernomen worden!
Doe eindelijk eens serieus iets aan milieumaatregels en zie dat het ook veel 
oplevert

realiteit in klimaatbeleid, langetermijn plan, niet vanaf de heup schieten
Ga na de provinciale staten verkiezingen niet in zee met FvD
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Laat vervuilen geld kosten

Doe iets aan de overbevolking niet aan omvolking.
Nederland is een Delta: grotendeels Onder water: zie de klimaatverandering 
ook als kans: ontwikkel nieuwe technieken (en verkoop die aan het 
buitenland)

Word rentmeester en vergeet je eigen belang.
Stop met mensen onnodig angst in te boezemen

Plastic de wereld uit

Meer haast maken en stappen zetten om klimaat verandering te beperken.

Vervuiler moet gaan betalen,
Hoogste prioriteit!

geen

Nederland moet zich schamen voor nalatig milieubeleid
Eerst en vooral: lange termijn denken, vervolgens samenwerken en 
afspraken maken met buurlanden , geen Nederlandse "alleingang", niet 
doorslaan in alerlei (onzinnige) maatregelen, investeren in een transitie naar 
waterstof.
de vervuiler moet betalen; en de overheid moet meer subsidie beschikbaar 
stellen om woningen nog beter te isoleren en de kosten van een gasloos NL 
moeten door de overheid gedragen worden. Gasloos is geen 
klimaatdoelstelling maar gewoon het praktische probleem van bodemdaling 
en aardbevingen. Dus leg de rekening niet bij de burgers, ook niet via de 
omweg van een belastingmaatregel.
Stop met de oren te laten hangen naar de industrielobby, LTO-lobby en 
andere lobbies die klimaatmaatregelen tegenhouden, en start eindelijk eens 
met de goede dingen te doen voor de mensen die jullie gekozen hebben.
Het klimaat is topprioriteit, laat je niet afleiden!

Begin bij je zelf en pak de industrie aan
Kleed de mensen niet uit met onzinnige maatregelen. Waterdamp is het 
grootste broeikasgas in de atmospheer.
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consuminderen kan alleen door overheidsmaatregelen afgedwongen worden, 
en nee niemand vindt dat leuk, maar daarom moet de overheid ook die 
maatregelen afkondigen (en omdat dat stemmen gaat kosten gaat dat helaas 
niet gebeuren).

Vaar een duurzame koers

Energieprijs betaalbaar houden.

Neem nu echt je verantwoordelijkheid, geen woorden maar daden.
Minder vliegbewegingen. De vervuiler moet betalen.
Blijf lekker de kop in het zand steken, jullie krijgen de rekening wel 
gepresenteerd

Alleen kan niemand iets, we zullen het samen moeten doen!
Wees eerlijk naar de mensen toe!
maak er geen hype van en neem de tijd ter overweging. geen overhaaste 
besluiten

Neem klimaatmaatregelen voordat het klimaat maatregelen neemt.
Pak de vervuilers aan, en verhaal het niet op de burgers.
Neem nou eens een besluit, anders hoeft het niet meer en zet vol in op groen 
waterstofgas in het bestaande aardgasnet.
Niet focussen op de directe kosten en zonder dat ze duidelijk zijn al beginnen 
over matigen. Als je het verhaal vertelt praat dan ook eens over de indirecte 
kosten van niks doen. 
Vertel eens duidelijk dat de de consument altijd betaalt ook al worden 
bedrijven extra belast. Die rekenen het gewoon door. Maar.... door 
vervuilende bedrijven te belasten komt er ruimte voor eerlijke concurrentie 
van milieuvriendelijker alternatieven. De vervuilende bedrijven zien hun 
marktaandeel slinken en zullen dan zelf de stap naar schonere oplossing 
maken. Belastingen en vrije markt zijn echt niet elkaars tegenpolen.
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