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- PERSBERICHT Burgemeester Ron König opent tweede klimaatforum Deventer
Op vrijdagavond 25 maart opent burgemeester Ron König het tweede Klimaatforum Deventer.
Verdeeld over drie dagen, iedere dag op een andere locatie bieden de organisatoren allerlei
activiteiten over het Duurzaamheid, met als doel te informeren en te inspireren. Met het klimaat
aan de slag: praktisch, optimistisch en met humor.
Het eerste klimaatforum van Deventer was vorig jaar vanwege de coronabeperkingen
noodgedwongen nog bescheiden. Maar dat is dit jaar helemaal anders. De organisatoren pakken
groots uit. Drie dagen van lezingen, muziek, film, poëzie en informatiestands, iedere dag op een
andere locatie. De eerste dag is vrijdag 25 maart in het auditorium van het Stadhuis. De tweede
dag is zaterdagmiddag 26 maart in de Oude Mariakerk en de derde dag is donderdagavond 31
maart in MIMIK
Overstromingen, bosbranden, droogtes: het onderwerp klimaatverandering is urgenter dan ooit,
ook in Nederland. Tegelijkertijd zijn de energieprijzen torenhoog, dus energiebesparing is voor
iedereen van groot belang. Hoe minder energie we verbruiken, hoe beter: voor het klimaat, voor
het milieu en voor de portemonnee. Dus wat kunnen we individueel en lokaal nou doen aan dit
mondiale probleem? Daarover gaat het Klimaatforum.
Bewoners aan de slag
Voor elke bewoner zijn er passende oplossingen in dit tweede Klimaatforum Deventer te vinden,
want iedereen treft wel een oplossing aan om mee aan de slag te gaan, vertelt Paul Moerkerken,
één van de organisatoren. “Laat je motiveren door lezingen, bijvoorbeeld ‘Groen (gedrag) loont’,
of ‘hitte-stress in de stad’, een onderzoek naar verschillen in groenstructuren door studenten van
Saxion. Ook dit jaar hebben we weer voorbeelden van bewonersinitiatieven in Deventer, om te
laten zien wat er samen allemaal mogelijk is. En er is nog veel meer!”
Het Klimaatforum wordt georganiseerd door het Duurzaamheidscentrum Deventer samen met
een aantal Deventer organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan:
Architectuurcentrum Rondeel, Saxion Hogeschool, DEV&TER Jong (voor de toekomst), MIMIK en
het Burgerberaad.
Tijdens het Klimaatforum kun je bij de verschillende informatietafels kennis maken met het
Burgerberaad en leren over onderwerpen als biodiversiteit, water, energie en wonen, voedsel,
mobiliteit, Deventer Jong. Maar droge informatie is niet voldoende, daar zijn de organisatoren van
overtuigd, aldus Moerkerken. “Daarom is er ook poëzie, film, muziek van Jan Terlouw jr. en
Johanneke ter Stege om te inspireren om zelf de slag te gaan. Kortom, we bieden drie dagen
boordevol informatie en inspiratie omtrent wat jij kunt doen om klimaatverandering tegen te
gaan, onder de slogan ‘Vergroot je klimaathart, verklein je voetafdruk’. Dus neem deel aan het
Klimaatforum Deventer op 25, 26 en 31 maart!”
Gratis toegang
De toegang is gratis, maar het is wel nodig om je op te geven. Per evenement is het aantal
deelnemers beperkt. Meer informatie over het Klimaatforum vind je op
https://www.dcdeventer.nl/klimaatforum-2022/.
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Meer informatie
Het Duurzaamheidscentrum van Deventer biedt (gratis) een grote hoeveelheid informatie en
tips over duurzaamheid en verduurzaming aan bezoekers over allerlei onderwerpen. Van
isolatie en zonnepanelen, tot elektrisch rijden, groene daken en vergroening van huis en tuin.
Ook is het mogelijk om een afspraak te maken met een energiecoach van Deventer Energie,
voor een persoonlijke (en gratis) scan van je woonhuis. Het Duurzaamheidscentrum is
gevestigd in de stadsetalage van het gemeentehuis, bij de hoofdingang aan het Grote Kerkhof.
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