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het mini-burgerberaad. 
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Hartelijk gefeliciteerd <voorletters> <achternaam>! 
U bent ingeloot voor het mini-burgerberaad en u mag mee 
adviseren welke extra maatregelen gemeente Amsterdam kan 
nemen om haar klimaatdoelen te halen. Om mee te kunnen 
doen, hoeft u geen voorkennis te hebben van de gemeente of 
de klimaatdoelen. Het is de bedoeling dat u meepraat vanuit uw 
dagelijkse ervaring als bewoner van onze gemeente. Wat vindt 
ú belangrijk? Een unieke kans om invloed uit te oefenen op wat 
er in de stad gaat gebeuren! Wethouder Marieke van Doorninck 
nodigt u van harte uit om u hiervoor aan te melden.

Het mini-burgerberaad
In het mini-burgerberaad zitten maximaal 100 bewoners van Amsterdam en Weesp, 
die samen een zo goed mogelijke afspiegeling van de stad vormen. 
Net als u hebben deze bewoners hiervoor een uitnodiging ontvangen. De groep 
ingelote bewoners vormt samen het mini-burgerberaad. Een burgerberaad is een 
overleg van bewoners die samen voorstellen doen voor een vraag uit de stad.  
Zij geven de adviezen aan het stadsbestuur die hiermee aan de slag gaat.  
Een mini-burgerberaad is een vorm van een burgerberaad, maar duurt korter.

Wat houdt deelname in? 
De 100 bewoners vormen in de maand november 2021 een mini-burgerberaad. 
U neemt deel aan alle bijeenkomsten hieronder.
 � Maandag 1 november 18.30-21.15 uur Op locatie
 � Dinsdag 2 november 19.00-21.15 uur Digitaal
 �  Zaterdag 6 november 10.00-18.00 uur Op locatie
 �  Zondag 7 november 10.00-18.00 uur Op locatie
 � Dinsdag 9 november 19.00-21.00 uur Digitaal
 � Maandag 15 november 19.00-21.00 uur Op locatie

We houden rekening met de RIVM-richtlijnen die op dat moment gelden. Tijdens 
de bijeenkomsten gaat u in gesprek met andere bewoners en onafhankelijke 
deskundigen. U kunt ook zelf aangeven welke deskundigen u graag wilt spreken. 
Voor uw deelname ontvangt u een vergoeding van €400. Als uw deelname is 
bevestigd, ontvangt u meer informatie.

Klimaatdoelen Amsterdam
Amsterdam wil een duurzame stad zijn, voor nu én voor de generaties na ons. 
Een groene, gezonde, en welvarende stad voor iedereen die hier woont, werkt 
of op bezoek komt. Om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt te 
houden moeten we met z’n allen de CO2-uitstoot verminderen. Daarom vermindert 
Amsterdam in 2025 haar CO2-uitstoot met 5 procent, in 2030 met 55 procent en 
in 2050 met 95 procent in vergelijking met de uitstoot in 1990. In het voorjaar van 
2021 bleek dat er extra maatregelen nodig zijn om de gestelde klimaatdoelen 
te halen. Dus bovenop de plannen die de gemeente al gemaakt heeft. Het 
stadsbestuur hoort graag van inwoners welke maatregelen zij denken dat daarvoor 
het beste zijn. Daarom organiseren we dit mini-burgerberaad.

Vergoeding voor uw inzet
Wilt u de gemeente adviseren over deze belangrijke keuzes? Uw inzet wordt 
enorm gewaardeerd en u ontvangt een vergoeding van €400 voor uw deelname. 

Meedoen
Meld u uiterlijk vóór 12 oktober 2021 aan door u op te geven via  
www.amsterdam.nl/onderzoek/miniburgerberaad en vul uw wachtwoord 
<mergen wachtwoord> in. Of scan de QR-code op deze uitnodiging. Er kunnen 
maximaal 100 bewoners aan het mini-burgerberaad deelnemen. Er is daarom een 
kleine kans dat u ondanks dat u zich heeft aangemeld toch niet kunt deelnemen.  
Dus wees er snel bij!

Uw deelname is waardevol!

Marieke van Doorninck
Wethouder Ruimtelijke 

Ontwikkeling en 
Duurzaamheid

Vragen en antwoorden
Informatie over het mini-
burgerberaad vindt u in de 
bijlage die bij de uitnodiging is 
gevoegd. Andere vragen kunt 
u stellen via het e-mailadres: 
duurzaam@amsterdam.nl.  
Of u kunt ons bellen op 
telefoonnummer 14 020.  
Wij zijn bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 18.00 uur.
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