KLIMAAT
STROOM

klimaattop zuid

ZUID

maandag 4 juni 2018
futuredome, breda
12.30 - 18.00 uur
16.00 - 21.30 uur

Voorprogramma voor genodigden
Programma voor alle deelnemers

Parallel programma met:
Klimaatdialogen, Best practices en een Klimaatmarkt
Voor wie?
Bestuurders, vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties, ondernemers, volksvertegenwoordigers en
alle andere belangstellenden

Klimaatstroom Zuid

Klimaatverandering is hét grote thema van nu.
Andere en schone energiebronnen, minder
CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen,
dat is onze opgave. Tegelijkertijd moeten
we ons aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering. Dat moet allemaal
nu gebeuren! Om de klimaatdoelstellingen
te kunnen halen is een grotere beweging
nodig: Klimaatstroom Zuid. U, en iedereen
die het klimaat aan het hart gaat, speelt
daarbij een belangrijke rol.
In maart is het manifest ‘Klimaatstroom Zuid’
uitgebracht. Het staat vol met ambities op
het gebied van energie, circulaire productie
en klimaatadaptatie voor Zuid-Nederland.
Die ambities maken we concreet op de
Klimaattop Zuid!

Samen maken we het verschil

mei 2018

De Klimaattop Zuid gaat over kennis delen,
elkaar inspireren, initiatieven bundelen en
nieuwe verbindingen maken. Het doel is om
gezamenlijk tot concrete klimaatafspraken
te komen. Die bundelen we in een actieprogramma, dat we aanbieden aan minister
Wiebes. Het programma levert daarmee
een bijdrage en sluit aan op het landelijke
klimaatakkoord. De kern is: gezamenlijke
actie en uitvoering. Alleen samen maken
we het verschil.

bijzondere bijeenkomst

De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag
4 juni 2018 in FutureDome (de voormalige
Koepelgevangis) in Breda.
De dag wordt gepresenteerd door meteoroloog,
klimaatdeskundige en voormalig RTL-weervrouw
Margot Ribberink. Naast inspirerende sprekers
zoals hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid Jan Rotmans ‘We leven niet in een tijdperk
van verandering, maar in een verandering van
tijdperk’, hartstochtelijk tuinman en natuurliefhebber Lodewijk Hoekstra en ‘Plastic visser’
Marius Smit zijn er klimaatdialogen, best
practices en is er een klimaatmarkt. Deze markt,
met meer dan honderd stands, biedt een breed
podium voor groene en/of duurzame initiatieven
om klimaatverandering tegen te gaan.

BEKIJK HET volledige PROGRAMMA

Mis het niet!

Iedereen die een bijdrage wil leveren aan
positieve veranderingen ten behoeve van het
klimaat of geïnteresseerd is in de nieuwste
ontwikkelingen en mogelijkheden, is welkom.
Meld u snel aan via onderstaande button,
er is plaats voor 500 bezoekers!

aanmelden
www.klimaatstroomzuid.nl
Twitter.com/KlimaatstroomZ

