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Vorst stelt een klimaatplan op 
 
De gemeente Vorst heeft van Leefmilieu Brussel een subsidie gekregen voor de uitwerking 
van een klimaatplan. Het is een dynamisch en operationeel actieplan in verschillende 
domeinen: bouw, energie, voeding, transport, afval, leefomgeving ... De voornaamste 
doelstellingen? Oplossingen vinden om Vorst te doen aansluiten bij de wereldwijde strijd 
tegen de klimaatverandering en de leefomgeving te verbeteren door alle Vorstenaren te 
mobiliseren.  
 

De eerste stap van de werkzaamheden is de aanstelling van een klimaatcoördinator 
(aanwerving aan de gang). Zij zal deel uitmaken van de dienst Duurzame Ontwikkeling van 
de gemeente. Haar taken zullen er in eerste instantie in bestaan een participatieve aanpak 
uit te werken om de dynamiek samen met de burgers en de betrokken actoren tot stand te 
brengen en een inventaris op te maken. Het gemeentelijk team zal dan in samenspraak met 
een studiebureau een diagnose opmaken en prioritaire doelstellingen vastleggen. Tegen 
2022 moet het actieprogramma afgerond zijn. Aan het eind van dat jaar zal er een 
participatiebudget beschikbaar worden gesteld voor de organisatie van een beurs voor 
burgerprojecten. 
 
Alain Mugabo, schepen van Groene Stad (Ecolo): "Dit klimaatplan concretiseert het streven 
van het College om met de gemeente Vorst de strijd aan te gaan tegen de 
klimaatverandering. Het is ook de concretisering van een grootschalig initiatief dat enkele 
jaren geleden werd ingezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door de 
energieprestaties van de gemeentelijke gebouwen te verbeteren, door het ecologisch 
netwerk van Brussel te versterken, door de aanleg van regentuinen, ... Het plan biedt ons de 
mogelijkheid om gemeenschappelijke doelstellingen op lange termijn vast te stellen, de 
instrumenten te bepalen om die te bereiken en de indicatoren om de verwezenlijkingen te 
evalueren. De strijd tegen de klimaatverandering moeten we samen aanbinden. We moeten 
onze krachten bundelen en onze diversiteit benutten om onze levenskwaliteit in de stad te 
verbeteren, met aandacht voor de meest kwetsbaren onder ons, die er de eerste slachtoffers 
van zijn.  Ik ben ervan overtuigd dat we er samen in zullen slagen onze gemeente in staat te 
stellen de klimaatuitdagingen en de gevolgen ervan het hoofd te bieden.” 
 
Meer info?   
Estelle Toscanucci – Communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 
0490/52.49.48 – etoscanucci@vorst.brussels 
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