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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 leggen we de puzzel van Oost-
Vlaanderen. Breng dit  mee naar het klimaatcongres 
waar alle puzzelstukken van Oost-Vlaanderen zullen 
samenvallen tot één geheel!

Vriendelijke groeten,
Riet Gillis
Gedeputeerde voor klimaat

puzzel je mee aan een 
#klimaatgezond Oost-Vlaanderen?

dinsdag 26.02.2019
Van 8.45 uur tot 17 uur

Gent — New Zebra
Gustaaf Callierlaan 232 

9000 Gent
Congreszaal Ned Kahn



Onthaal met koffie
 
Verwelkoming door moderator Tine Hens
Tine Hens is historica, journaliste en auteur van 'Het klein verzet'. 
Haar boek toont de kracht van gewone burgers om duurzame 
en ecologische oplossingen te vinden voor vraagstukken rond 
energie, voedselproductie, mobiliteit, ... 

Hand in hand voor een beter klimaat 
Riet Gillis, gedeputeerde bevoegd voor Klimaat.
 
Samen groener en mooier
Harriët Tiemens is wethouder (schepen) van de Nederlandse 
gemeente Nijmegen. Zij vertelt ons alles over de energietransitie 
en het duurzame karakter van haar stad. Nijmegen is door de 
Europese Commissie verkozen tot Green Capital 2018. Deze 
onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een Europese stad  
die voorop loopt in duurzaamheid en zo fungeert als 
inspiratiebron voor andere steden.

Pauze

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. Deze toekomst wordt geïllustreerd a.d.h.v. 6 concrete 
provinciale projecten: 
 ∙ Energielandschap, regio Denderland 
 ∙ Gedeelde mobiliteit, Deinze 
 ∙ Gestroomlijnd landschap, Meetjesland 
 ∙ Ook jouw buurt klimaatgezond, Geraardsbergen 
 ∙ Klimaatgezonde speelplaatsen, Denderleeuw 
 ∙ Klimaat-innovatieve economie, Hoogveld Dendermonde
 
Ludiek intermezzo door Senne Guns
Jong aanstormend Gents talent!
 
Persmoment
De Oost-Vlaamse gemeenten leggen de klimaatpuzzel

Duurzame lunch en netwerkmoment
 
Workshops — maak je keuze uit de 7 sessies in bijlage

Workshops — maak je keuze uit de 6 sessies in bijlage

Afsluitende drink

8.45 uur

9.30 uur

9.35 uur
 

10.00 uur

 

10.40 uur
 

11.10 uur

12.25 uur

12.45 uur

13.00 uur

14.00 uur

15.00 uur

16.00 uur

programma



Inschrijven voor uiterlijk 
19 februari 2019 via 

www.klimaatgezond.be/inschrijven

Heb je vragen of suggesties?
contacteer ons via

klimaat@oost-vlaanderen.be
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Routebeschrijving 
en bereikbaarheid: 

www.zebrastraat.be

De congreszaal is vlakbij Gent Zuid en het 
Provincaal Administratief Centrum Oost-Vlaanderen.  

Makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
en de fiets. Wie met de auto komt, kan parkeren 

in de ondergrondse parkeergarage onder het 
congresgebouw of in de openbare parking Gent Zuid.
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