Kickoff Talkshow “Netwerk Klimaatbestendig Nieuwegein”
SAVE THE DATE – 3 december 2020 – 15:00 – 16:30
In Nieuwegein bouwen we aan een netwerk van bewoners, ondernemers en andere organisaties die
samen willen werken aan een groene en klimaatbestendige stad. We zorgen samen dat onze stad
extreme regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aan kan. Maar werken vooral
ook aan het verder verfraaien van Nieuwegein. Op 3 december willen we het netwerk
Klimaatbestendig Nieuwegein feestelijk starten, in de vorm van een online talkshow.

Dit is wat je te wachten staat…






Een eerste overzicht met wat er allemaal in Nieuwegein gebeurt op het gebied van
vergroenen en klimaatadaptatie
De lancering van online partnerpagina Klimaatbestendig Nieuwegein
Tijdens en na de kickoff krijgt u gelegenheid om vragen te stellen. Robbin Knuivers
beantwoord uw online vragen tijdens of na de uitzending, of stelt ze zelfs live in de
uitzending.
Talkshow presentator Irene Poortinga en tafelheer Laurens van Miltenburg gaan in gesprek
met:
o Enrico Moens (Sweco), Natasja Oosterloo (Club Rhijnhuizen) en wethouder Marieke
Schouten over hoe klimaatbestendig Nieuwegein op dit moment is en de
ontwikkelingen in City West en Rijnhuizen.
o Brenda Horstra (Tuinbranche Nederland), een bewoner en initiatiefnemer uit
Nieuwegein over wat je in en om het huis allemaal kan doen.

Aanmelden
Meld je aan voor de online talkshow via klimaatadaptatie@nieuwegein.nl. Een paar dagen voor het
event ontvang je een link naar de online omgeving. Wij kijken er naar uit om met jou te netwerken en
te discussiëren over een klimaatbestendig Nieuwegein!

Klimaatbestendig Nieuwegein is een sterk netwerk van overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
buurtinitiatieven die zich actief inzetten voor het klimaatbestendig maken en vergroenen van de stad. Ons netwerk steunt
elkaar bij het inrichten van de stad die klaar is voor de toekomst. We werken samen aan een stad die straks extreme
regenbuien, hittegolven en langdurige periodes van droogte aan kan. Iedere professional of organisatie draagt op haar
manier bij. Alleen samen maak je een klimaatbestendig Nieuwegein!

