
De Stad Brussel is op 27 oktober gastheer voor de conferentie European Tech for Climate 
Action 

 
Stad Brussel, 13 oktober 2022 - De stad Brussel is op 27 oktober de officiële gastheer van de 
conferentie The European Tech For Climate Action. 
 
De Europese steden en lidstaten hebben zich ertoe verbonden de klimaatverandering te bestrijden 
en de klimaatverbintenissen van de EU en de wereld na te komen. COP 26 werd beschouwd als 
een succes wat betreft de vooruitgang op specifieke punten, maar heeft misschien niet de 
reuzenstappen bereikt die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde beperkt 
blijft tot 1,5°C. Hoe kunnen innovatie en technologie, met het oog op de COP 27 in Egypte, de 
EU-regeringen en met name de Europese steden helpen om de klimaatdoelstellingen van de EU te 
verwezenlijken? 
 
Nu Europa uit de pandemie komt, is er een duidelijk stappenplan, via de Europese Green Deal en 
de Recovery and Resilience Facility, om te zorgen voor een duurzaam en digitaal herstel. De 
Europese technologische innovatie bloeit, maar hoe kan ze worden ingezet voor klimaatactie? De 
inzet van meerdere belanghebbenden en sterke coalities tussen lokale overheden, lidstaten en 
bedrijfsleven zijn essentieel om het volledige potentieel van de rol van Europa in een slimme en 
duurzame toekomst te realiseren. 
 
Deze conferentie brengt een reeks belanghebbenden uit steden, lidstaten en de EU, nationale en 
internationale bedrijven, start-ups en professionals op het gebied van overheidsopdrachten samen 
om te bespreken hoe kennis, technologie en financiële middelen kunnen worden ingezet voor een 
duurzamer, slimmer en veerkrachtiger Europa. 
 
Fabian Maingain, wethouder Smart City van de stad Brussel, zal deelnemen aan de derde 
discussiesessie van de dag over "Toekomstige connectiviteitsbehoeften en faciliterende 
technologieën om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen". Hij legt uit dat "de stad Brussel 
via haar Smart City-beleid werkt aan de ontwikkeling van een slimmere stad. Dit om tot een 
efficiënter gebruik van de middelen te komen en van Brussel een duurzamere stad te maken. Door 
deze momenten van uitwisseling zullen wij inspiratie opdoen om ons beleid te verbeteren en onze 
klimaatdoelstellingen dichterbij te brengen. 
 
Ans Persoons, schepen van stedenbouw van de stad Brussel, zal de conferentiedag inleiden en 
deelnemen aan de vierde discussiebijeenkomst: "Financiering van de Europese 
klimaatdoelstellingen". 
“In historische steden als Brussel stoot de ambitie om onze gebouwen en huizen energiezuiniger 
te maken vaak op terechte erfgoedbezorgdheden. We hebben nood aan nieuwe, betaalbare 
technologieën die er in slagen dit te overstijgen. Met slimme oplossingen die energie-efficiëntie en 
architecturaal vakmanschap combineren  wordt het makkelijker voor onze oude Europese steden 
om de Green Deal doelstellingen te halen.” 
 
Bovendien past deze conferentie in de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling om onze 
wereld te veranderen, aangezien zij betrekking heeft op de doelstellingen 11 en 13. Deze zijn 
respectievelijk "Steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam 



maken" en "Dringende maatregelen nemen om klimaatverandering en de gevolgen ervan aan te 
pakken". 
 
Deze conferentie wordt georganiseerd in samenwerking met Google, Cisco, Orange, Dassault 
Systemes en Orora Technologies en GeSI. 
 
 
Meer informatie op de website: https://techforclimateaction.com/ 
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