
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Stadhuis kleurt groen voor Wereldmilieudag 
 

Stad Brussel, 3 juni 2022 - Op zondag 5 juni 2022 kleurt het Stadhuis van 21.30 uur tot middernacht 
groen. In samenwerking met het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) viert de Stad 
Brussel dan opnieuw Wereldmilieudag.  De Grote Markt in het groen kleden is ook een manier om 
de campagne ‘Slechts één aarde’ te steunen, het thema van deze Wereldmilieudag 2022. 
 
Stad Brussel en de VN steunen initiatieven van burgers of politici die de schadelijke gevolgen van onze 
productie- en consumptiegewoonten op het klimaat en de natuur willen tegengaan. De VN-campagne 
‘Slechts één aarde’ richt de schijnwerpers op die initiatieven. Nationale of lokale overheden, burgers, 
scholen, bedrijven of ngo's: het is nu voor ons allemaal het moment om collectief in actie te komen, 
en de aarde waarop we leven te beschermen en te herstellen. 
  
De Stad Brussel werkt momenteel aan het samenbrengen van particuliere en overheidsinitiatieven in 
één Klimaatplan waarin de inspanningen van iedereen worden gebundeld en ondersteund, met als 
doel het behoud en de heropleving van ecosystemen, in het bijzonder in stedelijke gebieden. Ook de 
hoofdstad van België en Europa heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen en zich ertoe verbonden 
om hier met een reeks concrete maatregelen een antwoord op te bieden. 
 
De VN-campagne speelt dus niet alleen sterk in op de klimaatzorgen van de Stad Brussel en de 
antwoorden die de hoofdstad wil bieden, maar ook op het belang van een gezamenlijke inzet van alle 
actoren in onze samenleving. 
 
"De toename van extreme weersomstandigheden herinnert ons er steeds vaker aan dat we in de eerste 
plaats door onze ecosystemen worden beschermd. Het is dan ook van essentieel belang dat we ons als 
gemeenschappelijk doel stellen om de klimaatverandering af te remmen en te keren, zodat we de 
rampzalige gevolgen ervan niet hoeven te ondergaan. Het thema ‘Slechts één aarde’ herinnert ons 
eraan dat we allemaal het slachtoffer zijn van de aantasting van onze ecosystemen, en dat we als 
samenleving oplossingen moeten vinden die bijdragen aan de bescherming van ons milieu", zo 
benadrukt Schepen van Klimaat van Stad Brussel Benoit Hellings. 
 
  



“Wereldmilieudag is de perfecte gelegenheid om erop te wijzen dat de strijd om de aarde en het 
klimaat te redden eerst en vooral een sociale strijd is. Het is pas door ons te verenigen dat we efficiënt 
actie zullen kunnen ondernemen om een halt toe te roepen aan klimaatverandering”, aldus Philippe 
Close, Burgemeester van de Stad Brussel. 

"Op deze Wereldmilieudag herleven wij de slogan van de Conferentie van Stockholm van 1972: "Eén 
Aarde". Onze aarde is nog steeds de enige bewoonbare planeet. We moeten het evenwicht tussen de 
mens en de natuurlijke wereld herstellen, zodat we een betere toekomst voor iedereen kunnen creëren. 
Dit betekent dat wij onze consumptiekeuzes moeten aanpassen wat betreft de manier waarop wij eten, 
ons verplaatsen, bouwen, verwarmen of koelen en onze huizen en werkruimten van energie voorzien. 
We moeten nadenken over wat we echt nodig hebben, voorwerpen vaker hergebruiken, ze correct 
weggooien en de hoeveelheid die we verbruiken verminderen. De vele initiatieven die in het kader van 
het Klimaatplan van de Stad Brussel zijn ontwikkeld, helpen Brussel collectief om de klimaatcrisis aan 
te pakken. Individuele acties maken weliswaar een verschil, maar het is collectieve actie die het 
systeem zal veranderen. We moeten samen en nu drastische veranderingen doorvoeren en toewerken 
naar een duurzamere aarde, waar iedereen kan gedijen", zegt Veronika Hunt Safrankova, directeur 
van het Brusselse kantoor van UNEP (het milieuprogramma van de Verenigde Naties). 
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woordvoerder van de Eerste Schepen, Schepen van Klimaat, Benoit Hellings, 0499 47 28 16 

 
Wafaa Hammich, 

woordvoerster van Burgemeester Philippe Close, 0484 87 06 61  
 

Alexa Froger,  
UNEP Brussels Office Communication, alexa.froger@un.org, 02 213 30 59 of 0486 23 59 71 

 
 

 

mailto:alexa.froger@un.org

