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HET KLIMAATPLAN VAN DE STAD BRUSSEL - LAATSTE PARTICIPERENDE 
WORKSHOP DEZE DONDERDAG 20 OKTOBER IN HET BUURTHUIS ESPACE S

De Stad Brussel engageert zich en werkt haar Klimaatplan uit! Om dat te doen heeft de Stad frisse 
ideeën van de Brusselaars nodig.
De laatste participerende workshop zal worden gehouden op donderdag 20 oktober van 19u30 tot 22u 
in het buurthuis Espace S ( Gravin van Vlaanderenstraat 4, 1020 Bruxelles) en zal ingaan op duurzame 
consumptie, natuur in de stad en de stedelijke voedsel-landbouw.

Het plan wordt in twee stappen opgebouwd:
1. De koolstofbalans van de Stad
De Stad heeft eerst de CO2 -uitstoot van de activiteiten op haar grondgebied gemeten. De eerste resultaten 
van deze koolstofbalans zijn bemoedigend:

2. Opstellen van het Klimaatplan
Om haar CO2-uitstoot terug te dringen zal de Stad Brussel 
na de diagnosefase en dankzij het Klimaatplan op een aantal 
vlakken een reeks engagementen aangaan.  

Inspiratie opdoen bij de Brusselaars

De Stad wenst de Brusselaars hierbij te betrekken. Er zullen verscheidene participatieve workshops 
plaatsvinden. Daarin zal men achterhalen waar de lokale problemen en uitdagingen zich juist bevinden en 
oplossingen aanreiken. De deelnemers zullen verschillende onderwerpen aansnijden: duurzame voeding, 
stadslandbouw, duurzame consumptie, natuur in de stad en mobiliteit met een laag koolstofgehalte. 
Brusselaars die hieraan niet zouden kunnen deelnemen,
mogen hun ideeën steeds voorstellen op de klimaatplanwebsite 
www.klimaat.brussel.be. 
Gelijklopend met deze workshops voor de inwoners zal de 
Stad Brussel een interne workshop organiseren zodat ook de 
medewerkers met elkaar kunnen overleggen. Met de hulp van 
studiebureaus CO2logic en EcoRes zal de Stad Brussel de ideeën
 vanop de verschillende workshops verzamelen en samenvatten. 
Deze ideeën zullen als basis dienen voor een rapport 
van lokaal Energie-Klimaat-beleid: het klimaatplan van de Stad Brussel.
Dit zal in maart 2017 worden voorgesteld. 

Yvan Mayeur voegt hieraan toe «De Europese steden bekleden een sleutelfunctie
 in de lokale politiek, ze staan dicht bij de burgers en kunnen snel inspelen 
op hun behoeften. Onze steden spelen dan ook een belangrijke rol in het verbeteren 
van onze levensomstandigheden en het inrichten van onze toekomstige levensruimte. 
Dit plan is hier een tekenend voorbeeld van.»
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Ahmed El Ktibi voegt hieraan toe «Deze eerste resultaten zijn 
indrukwekkend en ik ben zeker dat niemand dat vermoed had. De Stad heeft 
al gezorgd voor duurzame acties, maar als we tegen 2030 de Europese 
doelstellingen willen bereiken, moeten er nog inspanningen gebeuren. Ik ben 
fier deze eerste bemoedigende resultaten te kunnen aankondigen en ik popel al 
om de ideeën van de Brusselaars en van onze medewerkers voor het Klimaat te 
leren kennen!»


