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klimaatcongres 26 februari 2019
workshops

WORKSHOP 14 UUR

WORKSHOP 15 UUR

1 | Waar vind ik klimaatcijfers over mijn gemeente? 
  Zaal Nick Ervinck

2 | Hoe gaan we samen naar een duurzaam energielandschap in 2050? 
  Zaal Panamarenko

3 | Je gemeente van het gas af !? Via een warmtevisie en warmtezoneringsplan naar 
100% groene warmte. 
  Zaal Marnix Verstraeten

4 | Investeren in het groene netwerk als maatregel tegen klimaatverandering. 
  Zaal Ned Kahn

5 | Ga doordacht om met verharding: hou water vast aan de bron. 
  Zaal Thomas Huyghe

6 | De steenweg en baanwinkels van morgen. 
  Zaal Anneke Eussen

7 | Aan de slag met lokaal voedsel of korte keten in je stad of gemeente. 
  Zaal Honoré d’O

8 | Hoe sensibiliseer ik jongeren, studenten, leerkrachten rond klimaat? 
 Zaal Panamarenko

9 | Van renoveren tot duurzame buurt! 
 Zaal Nick Ervinck

10 | Kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen!
 Zaal Marnix Verstraeten

11 | Gestroomlijnd landschap – Realiseren van blauwgroene netwerken. 
 Zaal Honoré d’O

12 | De trage mobiliteit gaat hard.
 Zaal Anneke Eussen

13 | Een duurzaam bedrijventerrein : van plan tot beheer. 
 Zaal Ned Kahn
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PROGRAMMA

klimaatcongres 26 februari 2019
welkom

8.45 uur Onthaal met ko�  e
 
9.30 uur Verwelkoming door moderator Tine Hens

9.35 uur  Hand in hand voor een beter klimaat 
Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat.

10.00 uur Samen groener en mooier door Harriët Tiemens (Nijmegen) 

10.40 uur Pauze

11.10 uur  De toekomst begint vandaag. Tine Hens neemt ons mee naar 2050. 
In 6 verhalen vertelt zij hoe we in de toekomst zullen wonen, werken, 
ontspannen en ons verplaatsen.

12.25 uur Ludiek intermezzo door Senne Guns

12.45 uur Persmoment: de Oost-Vlaamse gemeenten leggen de klimaatpuzzel

13.00 uur Duurzame lunch en netwerkmoment

14.00 uur Workshops 

15.00 uur Workshops 

16.00 uur Afsluitende drink

Hoog tijd om je lokaal klimaatbeleid een boost te geven? 
Wij staan klaar met een korf vol sterke producten die we graag aan jullie voorstellen. 
Kom inspiratie opdoen en deel jouw ervaringen met ons. Wij kijken uit naar jouw komst!

Jouw gemeente is een belangrijk deel van het klimaatbeleid van de provincie. 
Samen naar een klimaatgezond Oost-Vlaanderen.

Vriendelijke groeten,
Riet Gillis
Gedeputeerde voor klimaat


