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Onderwerp: Uitnodiging Leven met de Aarde 20 jaar  
  

Geachte leden van het College, Gemeenteraadsleden, fractievolgers, 
 
Wellicht ten overvloede stuur ik u (nogmaals) het maandprogramma bij het 20 jarig jubileum van St 
Leven met de Aarde.  
Al die jaren hebben we vooral gewerkt vanuit de gemeente Oude IJsselstreek, hoewel er ook 
bestuursleden zijn in  Zoetermeer, Groningen en Losser. 
Wij beseffen dat wat Leven met de Aarde  vraagt en doet, vaak niet makkelijk is, maar toch blijven we 
doorgaan en hopen op moed tot veranderen in alle bestuurslagen, ook in de gemeente. We weten dat 
iedereen stinkend haar best doet, maar onze cultuur en mindset veranderen, dat is geen eenvoudige 
opgave.  De oude economie zit nog overal met ons verweven. Veranderen kan, zo lijkt het, alleen in 
kleine stapjes. Vooral omdat niet alle inwoners op gelijk tempo en gelijk niveau meedenken is dat 
toepassen van kennis uitermate moeilijk. 
Op de eerste dag van juli willen we deze week donderdag de vraag "Hoe willen wij leven" weer uit de 
kast halen. Twee jaar gelden hebben we n.a.v. die vraag een brief gezonden naar mevrouw Ankersmit, 
wethouder in Oude IJsselstreek.  Die brief is  in een gesprek vooral geïnterpreteerd als "energietransitie"- 
brief, maar duurzaamheid is natuurlijk meer dan  energietransitie.  Het is vooral betrokkenheid en 
participatie, een dienstbare opstelling om het geheel te versterken. Wij komen tot zeven  aanbevelingen, 
die wij graag niet in de doofpot stoppen. 
 
Doet u mee? van Harte Welkom! 
U bent  Welkom om op 3 juli naar de opening te komen. Deze is met Dorine van Norren,  mede auteur 
van de ingezonden brief trouw 28 juni 2021:  https://www.trouw.nl/opinie/neem-rechten-voor-natuur-
op-in-de-grondwet~baf6a279/  Wij hebben die speciaal op zaterdagmiddag gepland, zodat 
geïnteresseerden kunnen komen. 

 

Neem rechten voor natuur 

op in de grondwet | Trouw 

Mensenrechten speelden een hoofdrol in 

de uitspraak die Shell dwong de CO2-

uitstoot te verminderen, in lijn met het 

akkoord van Parijs. In deze zaak moest 
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aangetoond worden dat het bedrijf 

mensen ... 

www.trouw.nl 

 
 
Graag aanmelden i.v.m. corona. Dit kan door een mail  te zenden naar levenmetdeaarde@live.nl. Wij 
hopen u te zien, en wellicht heeft u vrienden kennissen, familie, die het ook fijn vinden om verder te 
kijken, ook in de gemeente zijn we tenslotte allemaal wereldburgers. 
 
Met hartelijke groeten 
namens het bestuur van St Leven met de Aarde, 
 
……………… (secretaris) 
06…….. 
www.levenmetdeaarde.nl  
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