Uitnodiging afterworknet bijeenkomst 25 juni 2019
Beste Deelnemers van afterworknet en Belangstellenden,
Graag wil ik u, namens het team afterworknet, uitnodigen voor de
eerstkomende bijeenkomst van afterworknet dinsdagmiddag 25 juni in de ‘Art
of Meeting’, Stationsweg 147 in Den Haag.
Met veel genoegen kan ik u melden dat
Pieter van Geel zich bereid heeft verklaard
om bij deze gelegenheid een keynote te
verzorgen met als titel: “Naar een
klimaatbeleid met draagvlak”.
Klik hier: CV Pieter van Geel
Pieter van Geel zal zijn denkwijze met ons
delen over hoe het klimaatbeleid er uit zou
kunnen zien, dat een zo groot mogelijk
draagvlak heeft. Op dit moment lijkt dat
draagvlak te verminderen terwijl de urgentie
om wat aan klimaatverandering te doen
alleen maar toeneemt. Pieter van Geel ziet
als voorzitter van de klimaattafel Landbouw en Landgebrek, de CO2-reductie
niet als een ééndimensionale opgave. Het gaat ook om de samenhang van
natuur en biodiversiteit, bodemkwaliteit, grondgebondenheid, kringlopen. We
moeten veel minder veevoer importeren, meer biomassa produceren om bij te
stoken, bossen aanplanten om CO2 vast te leggen, veenweidegebieden
extensiveren, en ga zo maar door. En daarvoor is niet alleen ruimte nodig maar
ook geld. Het beperken van de CO2-emissie zal leiden tot een giga-druk op de
ruimte en daar is nog geen oplossing voor. Naast klimaat vragen ook woningen,
energie, natuur en grondgebonden landbouw aandacht. Allemaal vragen ze
meer grond, dure grond. Pieter van Geel benadrukt bovendien dat snelle
oplossingen niet mogelijk zijn in landbouw en natuur. Een oplossing zoeken
voor het veranderende klimaat gaat tientallen jaren duren. Maar je moet nú
beginnen, zo is zijn vurig pleidooi. Hij ziet in dat kader liever een veenbrand dan
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een strovuur. Het polderen aan de klimaattafels is daarvan een normaal
onderdeel en het is toch niet raar om daar even de tijd voor te nemen.
Zijn hartekreet luidt: Stop wensdenken, combineer en wees open over de
financiële opgave.
U bent van harte welkom op dinsdagmiddag 25 juni vanaf 14.00 uur.
14.00 uur
14.30 uur

16.00 uur
18.00 uur

Inloop
Welkom door de voorzitter
Keynote door Pieter van Geel
Voortgang activiteiten binnen afterworknet:
- BEST:
Overzicht lopende aanvragen,
Carefree Retirement samen met Nationale Nederlanden:
informatie door Roos Zierikzee.
- Zomerbijeenkomst van 27 aug.
Netwerken met een hapje en een drankje
Afsluiting en afscheid.

Aanmelding vóór 21 juni 2019, u krijgt dan tijdig een bevestiging per e-mail.
Introducé(e)s/nieuwkomers kunnen zich aanmelden via de volgende link:
contactformulier
Leden kunnen zich aanmelden via de volgende link: inschrijfformulier
U ontvangt dan tijdig een bevestiging van aanmelding per e-mail.
Deelname introducé(e)s/nieuwkomers:
Om deelname aan een bijeenkomst van afterworknet aantrekkelijk te maken
voor introducé(e)s en nieuwkomers hanteren wij een reductie-tarief van € 15,=
excl. BTW. Dit betekent dat zij voor het bijwonen van de eerste sessie eenmalig
vrijgesteld worden van het betalen van het volle tarief (€40,- excl. btw).
Van harte welkom op dinsdagmiddag 25 juni.
Namens team ‘afterworknet’,
Piet van Gils
info@afterworknet.nl
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