Amersfoort, 16 februari 2015

Brief aan de gemeenteraad van Amersfoort

Geachte raadsleden,

In deze brief willen wij graag uw aandacht vragen voor het recente collegebesluit over het
gebouwencomplex van De War.
De War, broedplaats voor duurzaamheid.
Wie denkt aan De War denkt aan principiële en originele duurzaamheidsdenkers. Aan
aansprekende initiatieven die behalve daadwerkelijk bouwen aan een duurzamere stad, ook
educatief bijna altijd zeer succesvol zijn omdat zij altijd naast zeer goede feitenkennis ook een
knipoog bevatten. Drukbezochte repaircafe's, een uitverkocht Kromme Komkommerdiner,
lezingen, films, duurzaamheidscafe's, uitvindingen, zelfvoorzieningsworkshops, onderdak en hulp
voor het Voedselkollektief, acties voor bijen, biologisch bijen houden op het dak, zadenruilbeurzen,
het is maar een greep uit de vele inspirerende activiteiten die in De War plaatsvinden of vanuit De
War georganiseerd worden. Veel jonge intellectuelen en techneuten die elkaar opzoeken om
samen nieuwe oplossingen te bedenken voor allerlei praktische zaken rond duurzaamheid komen
naar De War.
Wat zouden wij graag willen dat dit complex van uw college uit mag groeien tot een nog
prominenter laagdrempelig bolwerk van duurzaamheidsinitiatieven. Meerdere van onze
organisaties willen er ook in de toekomst graag gebruik van blijven maken om van daaruit te
proberen Amersfoort duurzamer te maken. Door zijn sfeer, de ligging vlakbij centrum en de Nieuwe
Stad en de mogelijkheden op het terrein is het daar uitstekend geschikt voor.
In deze voor de aarde cruciale tijd hebben we alle duurzaamheidsdenkers, alle makkelijk
toegankelijke ruimtes en alle hulp hard nodig. De gemeente vraagt om initiatieven vanuit de
samenleving en wil ondersteuning aanbieden. Dat aanbod grijpen wij met beide handen aan.
De onderstaande van onze leden verzoeken u om uw onderhandelingen met De War te hervatten.
Misschien zijn er andere oplossingen te vinden (crowdfunding bijvoorbeeld) waardoor het complex
voor alle organisaties en personen die er nu gebruik van maken beschikbaar blijft. Voor de
zakenwereld zal het werk dat er verzet wordt lijken op relatief onbeduidende activiteiten maar
(citaat Jan Rotmans op 20/1 in uw raad:) "grote omwentelingen ontstaan uit kleine initiatieven".
Wij horen graag uw reactie op ons verzoek.

Hoogachtend,

De volgende (besturen van) leden en vrienden van Platform Amersfoort Duurzaam:
Smaak van de streek
Namens Voedselkollektief Amersfoort, Judith Vos en Ruud Corduwener
Samenwerkende groeperingen Leefbaar Amersfoort
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