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Waasland Klimaatland bevraagt 262.000 inwoners
Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en
Interwaas. “Het doel is 20% minder CO2 uitstoot tegen 2020. Waar de wereldleiders eind
november samenkomen op de klimaattop in Parijs, is het Waasland al bezig met het
verminderen van onze uitstoot: we hebben een klimaatteam aangeworven dat zich buigt over
studiewerk, inspraak en CO2-reductieacties. We doen dit om onze kinderen een gezond
klimaat na te laten.”, aldus de voorzitter van Interwaas, Remi Audenaert. De Oost-Vlaamse
gedeputeerde voor Energie, Peter Hertog treedt hem bij: “Een gezond klimaat betekent
minder verbranding van fossiele brandstoffen, die stoten namelijk veel CO2 uit. Daarom
willen we inzetten op meer hernieuwbare energie in het Waasland: deze produceren geen
broeikasgassen en zorgen dat we zelfstandig worden omtrent onze energievraag. Een winwin scenario dus!”
Het projectteam Waasland Klimaatland wenst de mening van alle Wase burgers te horen
over de klimaatverandering. Het logo, de gespiegelde contouren van het Waasland in een
tekstballon, moet voor herkenbaarheid zorgen. In samenspraak met zeven Wase gemeenten
(Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster) werd
een participatietraject uitgestippeld om een gezamenlijk klimaatplan voor het Waasland op te
stellen. Sint-Niklaas en Kruibeke hebben al hun eigen klimaatplan, maar maken ook deel uit
van Waasland Klimaatland om CO2-reductieacties uit te voeren.

Gevraagd: mening van burgers, bedrijven en overheden over het klimaat in het
Waasland
“We gaan de komende maanden de straat op met onder andere een mobiele babbelbox,
bierviltjes in de vorm van het logo en pennen. Tussen november 2015 en maart 2016
plannen we in samenspraak met de zeven Wase gemeenten minstens 50
inspraakmomenten voor burgers, bedrijven en overheden. Een breed draagvlak is namelijk
cruciaal om samen 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020.” volgens projectcoördinator
Kristof Van Gansen. De data van de inspraakprojecten kan je op onze website vinden, op
Facebook of in de gemeentelijke publicaties. We hopen massaal veel tips en meningen te
ontvangen!”
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Meer info (niet voor publicatie):
Waasland Klimaatland
Kristof Van Gansen, projectcoördinator
Gsm: 0496 78 32 00
kristof@waasklimaatland.be

Interwaas
Bart Casier, directeur
tel. 03 780 52 00
bart.casier@interwaas.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Milieubeleidsplanning
contactpersoon: Saskia Van der Stricht
tel. 09 267 78 16
saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Peter Hertog
Gouvernementstraat1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 35

Volg ons op:

www.waaslandklimaatland.be
/WaaslandKlimaatland
@WaasKlimaat

Waasland Klimaatland is
een samenwerking tussen:

Bijlagen: foto’s vanuit Wase gemeenten

In bijlage enkele foto’s van de overlegmomenten met de zeven gemeenten omtrent
participatietraject. De beleidsmakers tonen de officiële toetreding van hun gemeente aan het
“burgemeestersconvenant” van de Europese Commissie. Deze toetreding houdt de ambitie
in om 20% minder CO2 uit te stoten.
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De Raad van Bestuur van Interwaas neemt een mobiele batterij voor smartphones in
ontvangst. Dit om bewust te worden van het energieverbruik in de samenleving. Op foto:
Sint-Niklase schepen Christel Geerts, burgemeester van Moerbeke Robby De Caluwé,
voorzitter Interwaas Remi Audenaert en directeur Interwaas Bart Casier.

Foto startvergadering Beveren met schepen van milieubeleid Filip Kegels en milieuambtenaar Eddie Joosen
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Foto startvergadering Lokeren met milieuambtenaar Katrien Dedeken en schepen van milieu
Nina Van Der Sypt

Foto startvergadering Moerbeke met burgemeester Robby De Caluwé, 1ste schepen Pierre
De Bock en intergemeentelijke milieuambtenaar Hans Vande Putte.
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Foto startvergadering Sint-Gillis-Waas met schepen Pascal Buytaert, milieuambtenaar
Martine De Cock en burgemeester Chris Lippens

Foto startvergadering Stekene met milieuambtenaar Jan Van Dooren en schepen van milieu
Pieter De Witte
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Foto startvergadering Temse met milieuambtenaar Franky Eeckelaert en schepen van milieu
Franky De Graeve.

Foto startvergadering Waasmunster met burgemeester Michel Du Tré, schepen van
leefmilieu Agnes Dierick en milieuambtenaar Pieter Vincke
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