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Meer dan 200 deelnemers meldden zich op 30 mei op het Floriadeterrein in

Almere voor de derde editie van het Schone Lucht Jaarcongres. Hét moment

om bij te praten, nieuwe inspiratie op te doen en stappen te zetten naar de

gestelde doelen. Dit jaar stond de nieuwe generatie centraal. Onder meer een

docent, een kinderlongarts en scholieren met kritische vragen hielden publiek

en sprekers scherp.

In deze nieuwsbrief vindt u een terugblik op alle onderdelen van het

jaarcongres.

Introductie Cora Smelik en Ruud Koornstra

Over beter doelen stapelen en de hartenkreet van scholieren: ‘Vergeet ons niet!’

Kinderlongarts Ismé de Kleer

Over de oorzaak en gevolgen van kinderastma en Nederland als slechtst presterende land in

Europa

Staatssecretaris Vivianne Heijnen

Waarom je discussies over schone lucht niet kunt versimpelen.

Panelgesprek experts

Over de noodzaak van strengere normen

Docent Maaike Vollebregt

Hoe provincies en gemeenten scholieren kunnen inzetten voor schonere lucht

Deelsessies

Jongeren over een schone toekomst

Meer grip op gedrag met interventiekompas

Industrie en gemeenten

Aan de slag met de SpUk

Kennis en innovaties

Bestuurdersconferentie

Na de presentaties tijdens de bestuurdersconferentie ontspon zich een geanimeerde discussie

over samenwerking tussen Rijk en gemeenten, bijvoorbeeld bij de aanpak van houtstook.

Vervolgens gingen de bestuurders aan de slag met het maken van een fijnstofsensor.

Bestuurdersconferentie Schone Lucht Jaarcongres

Kennisagenda

De kennisagenda van het Schone Lucht Akkoord is gepubliceerd. Wat weten we over

luchtkwaliteit en gezondheid, wat weten we niet en wat kunnen we doen om die hiaten te

dichten? Daar staat de kennisagenda voor.

Naar de kennisagenda

Agenda

16 juni Informatiebijeenkomst voor nieuwe toetreders van het Schone Lucht Akkoord

23 juni Kenniscafé 'Wonen op hoogbelaste locaties: grote ambities en weerbarstige praktijk'

Delen

Over ons

Schone lucht is van levensbelang, voor iedereen.  Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om

de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Het is een akkoord tussen Rijk,

provincies en een groot aantal gemeenten. Samen streven de deelnemende partijen naar een

gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. In het Schone Lucht

Akkoord werken het ministerie van IenW, het RIVM, Rijkswaterstaat, de provincies en de

deelnemende gemeenten samen aan schonere lucht.
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