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Dag Leonard,
Wil jij dit bericht plus de drie foto's van de bijlage, op onze website plaatsen?
Is een update nav gisteren, voor iedereen.
groeten,
Jeanne

Van: Gezondelucht [mailto:gezondelucht@milieudefensie.nl]
Verzonden: donderdag 10 oktober 2013 14:29
Aan: undisclosed-recipients:
Onderwerp: Samen voor Gezonde Lucht; een korte terugblik en vooruitblik

Hoi Rotterdammers,
Er is veel gebeurd in Rotterdam de afgelopen twee weken en er gaat ook nog van alles gebeuren, dus
vandaar even deze 'lokale' nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kan je teruglezen hoe de achterban bijeenkomst
was en hoe de commissie economie, haven, milieu en vervoer de ruim 6.800 petities in ontvangst heeft
genomen. Maar ook een uitnodiging voor het bijwonen de zitting van de rechtszaak over de 80
kilometerzone A13 op 16 oktober en een oproep voor de 'wolkenactiviteit' en het flyeren van de
'rochelroutes'.
Veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Sylvia Klop en Jitske Varkevisser
projectgroep Samen voor gezonde lucht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Achterbanbijeenkomst Rotterdam 1 oktober Nivon
Vorige week dinsdagavond vond er een bijeenkomst plaats in het Nivon in Rotterdam. Helaas was de
opkomst niet al te groot maar diegene die er waren hebben hard gewerkt en gebrainstormd. Ook hebben ze
al de eerste versie van de rochelroutefilmpjes kunnen bekijken. Weet je niet wat een rochelroute is, geen
nood, verderop in deze nieuwsbrief lees je er meer over.
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Verder is er uitgebreid gesproken over de wolkenactiviteit, ook daar kan je verderop meer over lezen en zijn
er leuke ideeën bedacht over wat je nog meer aan activiteiten in Rotterdam voor de Samen voor gezonde
lucht campagne zou kunnen doen (denk aan gezonde lucht liederen door strijdkoren en grijze wolken waar
je boodschappen op kan achterlaten om in een boom te hangen).

Aanbieden gezonde lucht petitie gemeenteraad
Gisterenavond zijn maar liefst 6.876 handtekeningen van bezorgde Rotterdammers over de luchtkwaliteit in
hun stad overhandigd aan de commissie economie, haven, milieu en vervoer. Gezonde lucht verplegers en
verpleegsters, waarvan een zelfs op stelten, deelden frisse lucht en vieze wolkentoetjes uit en vervolgens
hebben Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie, en Ilse Castermans uit naam van de bewoners
uitgelegd waar de Rotterdammers zich zorgen om maken en waarom het nemen van maatregelen voor de
verbetering van de luchtkwaliteit zo belangrijk is. De reacties van de de raadsleden en de wethouder waren
positief en de bezorgde bewoners zijn uitgenodigd om de volgende commissievergadering waar het
onderwerp luchtkwaliteit besproken wordt bij te wonen. Ook heeft voorzitter Jan Schonk beloofd dat er
extra maatregelen komen bovenop het voorgestelde pakket om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren.
Hier vind je een link naar radio Rijnmond waar de actie terug te luisteren is:
http://www.rijnmond.nl/nieuws/09-10-2013/bijna-7000-rotterdammers-vragen-om-gezonde-lucht
Voor meer informatie en foto's van de actie kan je hier kijken:
https://www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/nieuws/ruim-6.800-rotterdammers-vragen-gemeenteraad-omgezonde-lucht
Openbare zitting 80 kilometerzone A13 Overschie
Op woensdag 16 oktober vindt de openbare zitting plaats over de 80 kilometer zone A13 Overschie.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom om de zitting bij te wonen. De zitting zal beginnen om 13.30 uur en
plaatsvinden in de Rechtbank Sector Bestuursrecht aan het Wilhelminaplein 100-125, te Rotterdam. Let op
er staat 3 uur voor de zitting ingepland. Graag van tevoren even aanmelden via
gezondelucht@milieudefensie.nl. Dit is weer een mooie gelegenheid om zichtbaar te maken dat de
Rotterdammers zich zorgen maken over de genomen beslissingen en de effecten daar van op de
luchtkwaliteit in hun wijk en stad.
Wolkenfoto-oproepen en rochelroutes
De afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor het thema luchtkwaliteit naar aanleiding van de
halfjaarrapportage van de meetcampagne en het aanbieden van de petities in Rotterdam en Amsterdam aan
de gemeente.
Juist nu is het belangrijk zichtbaar te blijven, ook op straat. Op deze manier kunnen we er met z'n allen voor
zorgen dat het thema op de agenda blijft staan. Wat gaan we de komende periode nu doen? Verschillende
van jullie hebben al een of twee bijeenkomsten bijgewoond en weten ondertussen al alles van
wolkenoproepen en rochelroutes. Maar voor diegene die het nog niet weten even een korte update:
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Wolkenoproep
De komende periode kan je straat op met de wolkenactiviteit. In deze activiteit vraag je voorbijgangers of ze
op de foto willen met een denkwolk waar ze zelf een tekst op kunnen schrijven aan hun gemeente om
maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Er zijn een aantal rekwisieten en voorgedrukte
wolken met tekst die ze ook kunnen gebruiken. Er is in Rotterdam materiaal beschikbaar om deze activiteit
uit te voeren; verschillende denkwolken, rekwisieten zoals een fiets of vies bestelbusje van foam, gezonde
lucht verpleegster/ verplegerspakken etc. Dit setje materiaal ligt in Rotterdam bij het Nivon. Dus als je een
activiteit gepland heb neem dan even contact op via gezondelucht@milieudefensie.nl en kunnen wij
checken of de materialen voor je beschikbaar zijn. Deze foto-oproepen zullen verzameld worden en samen
met de foto's van de website, waar mensen een soortgelijke foto online kunnen maken, aangeboden worden
aan de gemeente. Al deze foto's geven die bezorgde Rotterdammers een gezicht.
Naast de materialen hebben we ook een handleiding om de activiteit uit te voeren, een veelgestelde
vragenlijst met antwoorden, achtergrondinformatie over de campagne en een infographic over ultrafijnstof
beschikbaar. Alles wat je nodig hebt om goed voorbereid te straat op te gaan!
Vorige week vrijdag was de primeur van de wolkenactiviteit op het Bergpolderplein in Rotterdam. En wat
was het een succes! Enthousiaste reacties van voorbijgangers, fantastische foto's, een charmante
verpleegster en een fijn zonnetje!

Het zou natuurlijk mooi zijn als we zoveel mogelijk foto's hebben om later aan de de gemeente te
presenteren dus....
Weet je een goede locatie en kan je een paar enthousiastelingen vinden om met deze wolken en scooters aan
de slag te gaan laat het even weten via gezondelucht@milieudefensie.nl.
Rochelroutes
De komende periode gaan we ook aan de slag met de rochelroutes. De rochelroutes zijn fietstochten door
verschillende steden waar tijdens het fietsen met camera, gps en ultrafijnstofmeter. Op deze manier wordt de
directe relatie tussen uitstoot van het verkeer en de ultrafijnstof die je inademt gelegd. Deze routes komen
op een website te staan waar mensen de filmpjes kunnen terugkijken. Van 3 filmpjes (routes in Rotterdam,
Amsterdam, Den Haag) is een uitgebreidere versie gemaakt waarbij je ook wat meer van de achtergrond en
de motivatie om deze route te fietsen van de mensen ziet. Een onderdeel van deze rochelroutes is ook het
flyeren van de straten waar deze routes gefietst zijn. Op deze flyer kunnen mensen informatie teruglezen dat
de lucht in hun straat wellicht niet zo gezond is als ze denken, dat er bewonersgroepen in de buurt zijn die
de luchtkwaliteit meten en dat ze de Samen voor gezonde lucht campagne kunnen ondersteunen.
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om huis aan huis flyers door de bus te gooien langs de
rochelroutes. Straten waar onder andere in Rotterdam gefietst is (en waar dus geflyerd wordt :-):
- Schiedamsedijk
- Wilhelminaplein
- 's Gravendijkwal
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- Beukelsdijk
- Henegouwerlaan
- Rochussenstraat
Heb je ergens in je agenda een uurtje tijd meld je dan aan via gezondelucht@milieudefensie.nl.
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