
Anderlecht roept de klimaatnoodtoestand uit

Alle  raadsleden  van  de  meerderheid,  op  initiatief  van  de  raadsleden  Sofia  Seddouk,  Lotfi
Mostefa  en  Nicole  Bomele,  hebben  op  donderdag  24  oktober  een  motie  ingediend  bij  de
gemeenteraad van Anderlecht waarbij de gemeente de klimaatnoodtoestand uitroept. Met deze
motie nodigen ze het college uit om een werkgroep binnen de gemeente op te richten en een
ambitieus klimaatsplan goed te keuren.

Het doel  van deze motie  is  het  accent leggen op de Europese doelstellingen voor  2030  die
betrekking hebben tot het verminderen van broeikasgassen en nog meer ambitieuzer te zijn dan
de vermindering hiervan met 40% voor 2030, zoals voorzien in de overeenkomsten van Parijs.

Deze motie is een concreet antwoord op nationale en internationale klimaatprotesten evenals  op
de  herhaalde  waarschuwingen  van  wetenschappelijke  kringen,  waaronder  het  IPCC:
Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  (Intergouvernementeel  Panel  voor
Klimaatveranderingen).

In  optiek  van  de  schepen  van  duurzame  ontwikkeling  Allan  Neuzy,  die  deze  werkgroep  zal
voorzitten, "heeft de gemeente een belangrijke rol te spelen in de strijd tegen klimaatverandering
dankzij de onmiddellijke impact van het lokale politieke beleid op het grondgebied".

De gemeente Anderlecht voert een proactief beleid in de strijd voor een beter milieu dat in het
actieplan van de meerderheid voor de legislatuur 2018-2024 werd geïncorporeerd.

Op een zeer concrete manier zal het Klimaatplan onder meer gericht zijn op:

• maximale koolstofneutraliteit te bereiken voor het jaar 2030

• vermindering van het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen

• veranderingen van de mobiliteit (zachte mobiliteit, carpoolen, openbaar vervoer ...)

• de opname van milieuclausules in openbare aanbestedingen

• de  herbevestiging  van  het  belang  voor  het  behoud  van  de  natuurgebieden  van  onze
gemeente (Neerpede / Vogelzang)
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