Toespraak wethouder Cathelijne Bouwkamp tijdens uitreiking Dirk Zeldenrust
Duurzaamheidsprijs 27 november 2020
Vandaag is de prijsuitreiking van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs en is het green friday.
Van 2Switch Arnhem heb ik vanmiddag een cheque mogen ontvangen ter waarde van bijna 1,5
miljoen kilo CO2 besparing. Kingloopwinkels zijn niet alleen goed om op betaalbare manier producten
een tweede of een derde leven te geven - waar al die mannen en vrouwen bij 2Switch elke dag hard
voor werken - maar het zorgt er ook voor dat al die goederen niet als afval verbrand hoeven te
worden. En dat is goed voor ons milieu.
En duurzaam en zorgvuldig omgaan met de wereld en alles om ons heen, is ook waarom we vandaag
hier zijn. Het geeft ons de kans om al die prachtige initiatieven die onze stad rijk is in het zonnetje te
zetten en één daarvan met de eerste prijs te belonen.
En ik vind dat ook belangrijk. Zeker nu in deze tijd waar we elkaar de maat nemen, elkaar veroordelen
of wegzetten. Juist in deze tijd is het belangrijk om het gesprek aan te gaan. Want het milieu en de
klimaatverandering treft ons allemaal en we zijn er tegenwoordig bijna allemaal wel over eens dat het
duurzamer kan en duurzamer moet.
Om samen uit te zoeken hoe we dat gaan doen, in deze tijd van transitie, daarvoor is het belangrijk
dat we elkaar niet veroordelen op keuzes maar juist samen zoeken naar oplossingen. Elkaar daar op
veroordelen kan, maar is misschien ook wel te makkelijk als we juist nu samen nog zoveel te leren
hebben. En nog zoveel hebben te doen.
En gelukkig ben ik hier weer hier te midden van vele geweldige initiatieven die allemaal op eigen wijze
bij willen dragen aan een betere en duurzame wereld. Er gebeurt zoveel in onze stad, of het nu lokale
en circulaire voedselproductie is of zwerfafval als materiaal voor kunst, samen met andere inwoners
Arnhemse dieren een betere leefomgeving geven, educatie en innovatie over het gebruik van water,
samen met je buren de woonomgeving vergroenen, een eerlijke en rechtvaardige energietransitie. Het
zijn stuk voor stuk voorbeelden van mensen die hun handen uit te mouwen steken.
En daar ben ik heel erg trots op en ik wil jullie daar allemaal voor bedanken! En natuurlijk de winnaar
van de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs van harte feliciteren!

