17 oktober 2018

SAMEN OP WEG
NAAR EEN BETER KLIMAAT
UITNODIGING

19 mei 2017

UITNODIGING

SAMEN OP WEG
NAAR EEN BETER
KLIMAAT

Infosessie: Duurzaam logeren, recreëren & dineren in het Meetjesland

MEETJESLAND

Meetjesland Klimaatgezond: Samen voor een beter klimaat!
De veertien gemeenten van het Meetjesland gaan samen met de provincie Oost-Vlaanderen en
Veneco de strijd aan tegen de klimaatopwarming en willen werk maken van minder CO2-uitstoot.
Ook de toeristische sector kan haar steentje bijdragen voor een
beter klimaat.
KLIMAATGEZOND

De 14 gemeenten van het Meetjesland scharen zich samen met Veneco e
Doe mee en bespaar op jouw energiefactuur!

de provincie Oost-Vlaanderen achter een ambitieus klimaatproject. Over d

Welke mogelijkheden zijn er om in jouwgemeentegrenzen
accommodatie,heen
restaurant
attractie
energie te klimaatacties
besparen? waarme
werkenofwe
aan gezamenlijke
weoplossing
een drastische
vermindering
van deheb
CO2-uitstoot
in onze
streek wille
Is hernieuwbare energie een geschikte
voor jou?
Of misschien
je interesse
om het

realiseren en de negatieve effecten van de klimaatopwarming (verdroging
wateroverlast, …) verzachten. Samen met inwoners, organisaties, bedrijven
Tijdens deze infosessie kom je alles tehandelaars,
weten overscholen
duurzaam
toerisme inmaken
het Meetjesland
welke
en landbouwers
we werk vanen
een
Klimaatgezon
Meetjesland!
rol jij daarin kan spelen.

Green Key ecolabel voor toerisme aan te vragen?

PROGRAMMA

PROGRAMMA
10u30 – 11u00 Onthaal met koffie

19u30 - 20u10
20u10 - 21u15

11u00
11u10
Welkom en inleiding
Duurzaam toerisme
in –een
klimaatgezond
Meetjesland

• Koen Loete, ondervoorzitter Veneco
Workshop Green Key ecolabel• Jozef Dauwe, gedeputeerde klimaat,
Provincie
• Aan welke criteria moet ik voldoen
om Oost-Vlaanderen
het Green Key ecolabel

•
•

aan te vragen?
11u10 –
11u50 De uitdagingen
voor
een lokaal klimaat- en energiebeleid
Welke inhoudelijke,
promotionele
en financiële
ondersteuning
• Dr. Peter Tom Jones, klimaatexpert KU Leuven
kan ik verwachten?
Hoe vraag ik het label aan?

21u15 - 21u30

Meetjesland = Klimaatgezond
• An Heyerick,
coördinator
Een enthousiaste Green Key-houder
aan het
woord Meetjesland Klimaatgezond

21u30 		

Afsluiting met een hapje en drankje

11u50 – 12u10

12u10 – 12u30

Lokaal engagement als puzzelstuk
van een regionaal klimaatbeleid
• Sofie Vandelannoote, algemeen directeur Veneco
• Gezamenlijke ondertekening engagementsverklaring
door de burgemeesters

Locatie: Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Eeklo, Bus 1 (zijstraat Peperstraat)

12u30 – 13u30 • Foto- en persmoment
• Lunch
Schrijf u hier
in en receptie met hoeve- en streekproducten

Locatie: Streekcentrum Huysmanhoeve, Eeklo, Bus 1 (zijstraat Peperstraat
Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen vóór 16 mei 2017
Bevestig hier

