Wat doet de klimaatburgemeester?
We hebben een klimaatburgemeester in Wijk. Is de titel van “burgemeester” aan erosie
onderhevig? DvD zoekt het uit.
Onze klimaatburgemeester is ambtenaar: medewerker Duurzaamheid en Communicatie bij
de gemeente Wijk bij Duurstede. Dat betekent dat ze dit soort berichten naar inwoners
stuurt:

Leuk natuurlijk, want ze mag boeken uitdelen. Samen met deze clubs:

De Ewec, opgericht en voorgezeten
door een ex- Groenlinks wethouder,
met de huidige groenlinks
fractievoorzitter in het bestuur. De
woningcorporatie Viveste, en Natuuren milieu Utrecht. Die laatste kennen
we van de onjuiste voorlichting aan de
Wijkse jeugd.
Een verzameling clubs die drijven op
ons belastinggeld, want subsidie.
De gemeente heeft de Ewec tot
opdracht gegeven om het energieloket te bemannen. Wat natuurlijk tot gevolg heeft dat dat
loket politiek gekleurde informatie verstrekt. De club heeft ook verzonnen gloeilampen om te
ruilen voor led lampen. Voor huurders van de woningcorporatie. Mensen met een
koopwoning moeten hun eigen boontjes doppen. En betalen dus grotendeels mee aan de
subsidielampen van de huurders die een lampje kwamen ruilen.
Tijd om eens te praten met de klimaatburgemeester dachten we. Dus nodigden we haar uit
voor een interview. Daarop schreef ze dit:

Waarop wij vroegen waarom niet. Daar kregen we dit antwoord op:

Nou wij zijn de kwaadste niet natuurlijk, dus mailen we haar privé adres:
Beste klimaatburgemeester,
Natuurlijk zijn we bereid het emailadres van uw voorkeur te gebruiken.
Toch blijven we met een aantal vragen zitten; Wat betekent de rol van klimaatburgemeester als privépersoon? Wie heeft u tot
klimaatburgemeester benoemd? Welke bevoegdheden heeft een klimaatburgemeester? Legt de klimaatburgemeester
verantwoording af aan iets of iemand?
U stelt niet mee te werken aan campagnes. In hoeverre is de rol van klimaatburgemeester a-politiek? Is de rol geen voorbeeld
van een door de overheid ingegeven campagne? Als u zich zegt te richten op de Wijkse samenleving, in hoeverre bent u van
mening dat een lokale partij onderdeel daarvan is?
Zou u wel bereid zijn tot het geven vaneen interview aan een journalist die geen onderdeel is van een campagne?
Met zonnige groet,
CAMPAGNETEAM DvD

En hierop hebben we nooit meer iets gehoord. Dat wil niet zeggen dat ze niet druk bezig is
hoor, want op haar Linkedin stond op 8 december dit:

Dat is ook wat; Zit ze zomaar onder ambtenarenwerktijd als privépersoon met de weerman te
praten over klimaatverandering. Toch benieuwd wat er ter sprake komt. De Heuvelrug die in
de ijstijd is gevormd? De 2 warme periodes in Wijks geschiedenis (Romeinse 1e eeuw, en
het middeleeuws warme optimum van de 9e eeuw), toen Wijk floreerde? Want
klimaatverandering is er al 4,5 miljard jaar, met of zonder mensen. Dus daar kan je een hele
boom over opzetten op een middagje.
Ze praat duidelijk liever met bekende Nederlanders als die weerman dan met Wijkse
inwoners. Het goede nieuws: De klimaatburgemeester wil aandacht vragen voor de impact
van het veranderende klimaat. Want die aandacht is er niet ofzo. Omdat er te weinig
klimaatburgemeesters zijn misschien. Terwijl dankzij de klimaatregelgeving per huishouden
zo’n 1000 euro extra per jaar moet worden betaald. Verder staat er niks over. Wat is die
impact? Wat kan je eraan doen? Wat is het netto resultaat als je dat doet? Vragen die wij in
het beeldinterview graag hadden gesteld. Maar ja, ze wil het er niet over hebben met ons.
Want wij waren ook wel benieuwd geweest of ze het een beetje naar haar zin heeft gehad op
die verre vliegvakanties:

Maar helaas. Ze gaat zich niet verantwoorden
tegenover de mensen die de belasting
opbrengen om haar die verre reizen te laten
maken.
Jammer hoor.

