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Betreft: Deuren dicht beleid

Geacht College en geachte Raad,

Het artikel in BNdeStem van maandag j.Ľ “Veel deuren zijn dicht, maar de winkels zijn open” 
riep bij ons een déjà vu reactie op. Precies 5 jaar geleden kreeg u van ons een brief, toevallig ook 
naar aanleiding van een artikel in BNdeStem waarin de directeur van Brabant Kennis zei:
"Het klimaat verandert, nu wij Brabanders nog
In de brief stelden wij een ‘Deuren dicht beleid’ voor. De reacties waren, zacht uitgedrukt nogal 
lauw, en als u al reageerde werd verwezen naar de ondernemers en/ of hun vereniging. Het kwam 
er dus niet van.
Destijds was de klimaatcrisis al reden genoeg om die oproep te doen. Nu er een energiecrisis bij 
gekomen is, en voor velen ook een financiële crisis dreigt is de tijd (over)rijp, om ons pleidooi te 
herhalen en u de brief nog eens toe te sturen (zie bijlage). Wij willen er nu nog het volgende aan 
toevoegen:
Natuurlijk is de zelfstandigheid, van in dit geval de ondernemers, een groot goed maar soms is het 
niet verkeerd door gemeentelijk beleid een handje te helpen. U hebt nog nooit zo’n uitgelezen 
kans gehad om duurzame punten te scoren.
Stel een ‘Deuren dicht beleid’ vast en help de ondernemers nu al vast door op grote posters of 
banners in de winkelcentra aan het publiek het hoe en waarom duidelijk te maken.
Kleine moeite, veel effect.

Met vriendelijke groet,
Milieuvereniging BENEGORA 
Mede namens:
IVN Groene Zoom 
Namiro

Bert Zwiers, secretaris
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Deuren dicht beleid - Bijlage 1

Aan:
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Ā
Ondernemingsverenigingen 
in de gemeenten
- Bergen op Zoom
- Roosendaal
- Steenbergen
- Woensdrecht

b e n e g o r a
MILIEUVERENIGING

p/a Nederheide 2 
4634 TJ Woensdrecht 

0164-613422 
bertzwiers@kpnmail.nl

Woensdrecht, 29 november 2017

Betreft: Klimaatgedrag

L.S,

“Het klimaat verandert, nu wij Brabanders nog.
Oók op regionaal niveau moet de knop om als het gaat om menselijk gedrag dat van invloed 
is op het klimaat. We moeten van willen naar doenľ’
Tot zover de samenvatting van de mening van Joks Janssen, directeur van BrabantKennis, 
in BNdeStem van 29 november j.l.
Met ‘Grenzen aan de groei’, het eerste rapport van de Club van Rome werd in de járen 70 al 
gesignaleerd dat onze ‘way of live’ problemen zou gaan opleveren. Sindsdien is veel 
kostbare tijd verloren maar in 2015 werd in Parijs dan toch het klimaatverdrag gesloten. 
Tijdens het vervolg in Bonn werd onlangs geconcludeerd dat we nu echt aan de slag 
moeten. Van verdrag naar gedrag dus.
Deuren dicht beleid
Al járen proberen milieuclubs, met meer of minder succes, winkels te verleiden ’s winters de 
deuren gesloten te houden. Het succes wordt met name beplaald door de deelname van 
iedereen. Met name winkelketens laten het afweten en voor hen die wel meedoen is het 
vaak moeilijk het járen vol te houden. En het is bekend dat ook de klant een gesloten 
winkeldeur niet prettig vind. Toch willen wij dit oude idee, juist in verband met bovenstaande, 
warm aanbevelen.
« Het sluiten van de winkeldeur levert voor mileu en ondernemer direct een besparing op. 
« Iedereen, ondernemer én consument, ‘moet’ nu wel meedoen.
« De maatschappij wordt (helaas) steeds meer een 24-uurseconomie. Regels rond 

openingstijden zijn/ worden afgeschaft. Winkels zijn dan ‘altijd’ open (dus kan de deur 
wel dicht).

* Elke gesloten deur wijst de consument ook op zíjn verantwoordelijkheid en gedrag(o.a. 
om de deur weer dicht te doen!)

Veel gemeenten en ondernemers hebben duurzaamheid al op de agenda en initiatieven 
genomen. Een gezamenlijk besluit tot een deuren dicht beleid is een mooi vervolg of een 
eerste stap en een geweldig signaal naar de maatschappij. Nieuw beleid en een goede 
PR-campagne maken het een succes.
Graag denken we met u mee,

Met vriendelijke groet, 
Milieuvereniging BENEGORA, 
Bert Zwiers, secretaris

c.c. BrabantKennis
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Deurendicht beleid - Bijlage 2
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