
 DE KLIMAATBURGEMEESTER

Groei mee naar een gezond klimaat!

DE KLIMAATBURGEMEESTER
Nadat enthousiast gereageerd is op de brief in de vorige aflevering 
hebben de leiders van de dierengemeenschap in Nuenen/Geldrop/Mierlo, op-
nieuw een brief gestuurd ondertekend door de apen (Chimpansees). 

Beste buren,
Ik wil het met u hebben over stroperigheid.
Wij hebben met allerlei problemen te maken in het dierenrijk waar jullie ook mee 
te maken hebben en wellicht kun we van elkaar leren. Zo hebben wij onder an-
dere te maken met te koude nachtverblijven omdat de verwarming vanwege de 
energiekosten omlaag gaat en in vele verblijven is niet eens verwarming, hoe-
wel dat best aangenaam is. Nu willen wij de dieren verplichten hun verblijven 
te isoleren, democratie duurt veel te lang, en hebben we een externe adviseur 
ingeschakeld van bureau “Relax met perspex”. Omdat wij deze adviseur wilden 
checken hebben we onderzoeksbureau “Onderzoek elke hoek” gevraagd om 
onderzoek te doen naar de effectiviteit van perspex als isolatiemateriaal. Die 
hebben interviews gehouden met alle dieren en werden bijna verorberd door de 
hyena’s waardoor we ook een beveiligingsdienst in hebben moeten schakelen. 
Goede beveiligingsdiensten zijn echter in dierenland nog onbekend en dus heb-
ben we een adviesbureau, “Leef safe” ingeschakeld om een goede beveiligings-
dienst te selecteren. We bleken ons echter te moeten houden aan landelijke die-
rentuinregels en moesten een Europese aanbesteding doen zodat we nu even 
onszelf beveiligen door wat tijgers los te laten. Intussen loopt er ook nog een 
integriteitsonderzoek tegen de gorilla. Die heeft via persoonlijke contacten met 
de CEO van “Relax met Perspex”  isolatie aan laten brengen in het nachtverblijf 
van zijn gorilla zoon. 

Dat alles heeft er nu toe geleid dat er een integrale procesbegeleider 
op de dierencommunity is gezet die opdrachtgestuurd werken gaat invoeren. 
Wij maken dan de opdrachten. Top-down dus. We krijgen wel wat verzet van de 
Flamingo’s maar die staan niet op twee benen. Wankele figuren, die we nu een 
cursus luisteren hebben aangeboden. 

Intussen zijn wij al een paar jaar bezig met ons isolatieproject 
en hoewel wij weten dat een klimaatburgemeester helemaal niks in de pap te 
brokkelen heeft verzoeken wij hem toch actie te ondernemen. Wij zijn allergisch 
geworden voor adviesbureaus, externe adviseurs en onderzoeken. Wij zijn in het 
dierenrijk van onschatbare waarde voor de instandhouding van dierensoorten 
en het dierenplezier van velen. Wij zouden ook liever rondslingeren aan lianen, 
maar nu we er toch zijn maken we er het beste van. Actie!

Ik houd u op de hoogte en ga het de volgende keer hebben over uitstoot.

Rob van Otterdijk  
Rob van Otterdijk is inwoner van Geldrop-Mierlo en schrijft als onafhankelijk 
opererende ‘klimaatburgemeester’ om de twee weken een column over wat 
hem bezighoudt op het gebied van duurzaamheid.


