
 12 februari 2019, 14:00 (CET)

Gentse klimaatarena op woensdag 20 februari
2019 vanaf 8.45 uur
Beste lezer

Graag nodigen we u uit op de Gentse klimaatarena, een evenement georganiseerd met

MyUtopia, op woensdag 20 februari 2019 vanaf 8.45 uur in De Krook, Miriam Makebaplein 1,

9000 Gent.

Ook in Gent laten jongeren hun stem horen voor het klimaat. Op woensdag 20 februari 2019

gaan Gentse scholieren in gesprek met Gentse politici over het veranderende klimaat. Vijftig

Gentse scholieren van het vijfde en zesde middelbaar stellen hun klimaatvragen aan

burgemeester Mathias De Clercq en schepen van Klimaat Tine Heyse. De vijftig deelnemende

jongeren werden afgevaardigd door tien verschillende secundaire scholen uit Gent. Andere

leerlingen en scholen zullen het debat live online volgen en ook hun vragen kunnen stellen via

livestream.

We nodigen u van harte uit om samen met deze 50 afgevaardigde jongeren het debat te volgen

in De Krook. Expert Pieter Boussemaere brengt in het voorprogramma de hoopgevende

boodschap dat de VN-klimaatdoelstellingen haalbaar zijn. Daarna modereren de jongeren van

My Utopia het debat tussen scholieren en politici.

Programma

8.30 uur - 8.45 uur: Onthaal

⏲



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.

8.45 uur - 9 uur: Verwelkoming door de Stad Gent

9.10 uur - 10 uur: De Grootste Klimaatles door expert Pieter Boussemaere (met livestream)

10.20 uur - 11.10 uur: Gentse klimaatarena: Jongeren in debat met burgemeester Mathias De

Clercq en schepen van Klimaat Tine Heyse (met livestream)

11.30 uur - 12.00 uur: Slotwoord

U bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

Contact

Valérie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Ergys Brocaj, MyUtopia, gsm 0491 52 69 04, e-mail ergys@my-utopia.be

Kom meer te weten over de Gentse Klimaatarena
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