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Interpellatie van mevr. Fremault: Eventuele sensibiliseringscampagne van de burger inzake de klimaat- en 
energieproblematiek. 

 
Mevr. Fremault geeft aan dat de klimaatverandering door broeikasgassen één van de grootste milieu-

problemen van de 21ste eeuw is, ook op economische en sociaal vlak. Steden dragen enorm bij aan deze 
vervuiling en tegen 2050 zal twee derden van de wereldbevolking in steden leven. 

 
In het klimaatakkoord van Parijs wordt elk land verplicht de bovengrens van 2 graden opwarming, in-

dien mogelijk  1,5 °C, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk na te leven. Samen met de verplichting om 
de uitstoot snel te verminderen zal dit leiden tot een overgang naar koolstofarme maatschappijen. Het Euro-
pese klimaat-energiepakket vermeldt ambitieuze doelstellingen voor 2030: minder broeikasgassen (min. -40 
%), meer hernieuwbare energie (min. +27 %) en energie-efficiëntie (min. + 27%). 

 
In Brussel werd het Plan Air Climat Energie goedgekeurd in 2016 om tegen 2025 30% minder broeikas-

gassen te produceren t.o.v. 1990. Dit plan steunt vooral op lokale initiatieven en ze vermeldt een sensibilise-
ringscampagne rond dit thema in Namen. Zal het college ook een dergelijke campagne organiseren inzake 
energie? 

 
Schepen Cools antwoordt dat het college de geformuleerde doelstellingen eveneens steunt. De ge-

meenteraad heeft een Lokale Agenda 21 en een Natuurplan goedgekeurd en talrijke initiatieven werden 
reeds genomen in het kader van deze twee plannen. 

  
Aangezien de infovergaderingen weinig succes hebben gekend bij de bevolking, zal er een betere cam-

pagne opgezet worden. Het mag ook niet bij mooie woorden blijven maar tevens de concrete gevolgen van 
de opwarming aantonen. Het zijn niet enkel de tropische gebieden die hierdoor getroffen zullen worden. 
Brussel Leefmilieu zal eventueel aan deze campagne kunnen bijdragen. Hij  vermeldt dat de campagne 
"L’énergie, l’école et moi" in samenwerking met de schepen van Opvoeding veel succes heeft gekend. De 
ludieke aanpak had veel bijval bij de leerlingen van het basisonderwijs. 

 
De suggesties van mevr. Fremault zullen met veel zorg bestudeerd worden. 
 
De h. Wyngaard steunt het voorstel van mevr. Fremault. Hij stelt zelf voor om elke maand wat ruimte 

in de Wolvendael te besteden aan energieadvies en bevestigt dat de infovergaderingen, niettegenstaande de 
interessante uiteenzettingen, niet het verhoopte succes vinden. 


