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Workshop ‘Samen werken aan maatregelen voor schone lucht en 

een fijnere leefomgeving in Amsterdam’ 

Informatieblad deelnemers workshop ClairCity 
 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop van de GGD en het 
ClairCity project waarin u uw mening geeft over maatregelen voor schonere lucht, minder 
CO2 uitstoot en een fijnere leefomgeving in Amsterdam. 
 
ClairCity (Citizen Led Air pollution Reduction in Cities) is een innovatief EU project dat wil 
bijdragen aan schonere lucht en minder CO2 uitstoot in Europese steden. Door inwoners en 
beleidsmakers samen actief te betrekken bij beleid wordt gezocht naar effectieve 
oplossingen voor minder luchtvervuiling en minder CO2 uitstoot die bijdragen aan een fijnere 
leefomgeving.  
 
In de workshop ontwikkelen we scenario’s voor een toekomst met schone lucht in 
Amsterdam. U wordt gevraagd om samen met andere Amsterdammers in discussie te gaan 
over de concrete maatregelen die uit eerdere activiteiten met bewoners en experts naar 
voren zijn gekomen. Hoe streng moeten die maatregelen zijn? Vanaf wanneer zouden die 
maatregelen in moeten gaan?  Op deze manier maakt u in de workshop zelf scenario’s voor 
een betere luchtkwaliteit en een fijnere leefomgeving in Amsterdam. 
 
De ClairCity modelleurs gaan met de resultaten van de workshop aan de slag. Zij rekenen 
het effect van de gekozen maatregelen op de luchtkwaliteit uit. De oplossingen die uit de 
workshop komen worden samen met de effecten aan de Gemeente Amsterdam 
gepresenteerd. Wij houden u vervolgens op de hoogte wat de beleidsmakers met uw 
aanbevelingen kunnen doen. 
 
De workshop duurt drie uur. Gegevens die tijdens de workshop worden verzameld zijn 
volledig anoniem. Persoonlijke adresgegevens worden alleen met uw toestemming gebruikt 
om u op de hoogte te houden van de reacties van de beleidsmakers en verdere uitkomsten 
van het project. 
 
Milieu-adviesbureau Trinomics (Rotterdam) is de trekker van dit project. Naast de Gemeente 
Amsterdam (GGD Amsterdam) zijn de Nederlandse partners in dit project het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het 
ClairCity project wordt ook uitgevoerd in vijf andere partnersteden in het Verenigd Koninkrijk, 
Slovenië, Polen, Portugal en Italië. 

Het Amsterdam ClairCity team 

www.claircity.eu  
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