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Gentse scholieren in debat met Gentse politici
over het klimaat

Tijdens de Gentse klimaatarena op woensdag 20 februari 2019 gaan 50 Gentse

scholieren in debat over het veranderende klimaat met burgemeester Mathias De

Clercq en schepen van Klimaat Tine Heyse. Het debat wordt gemodereerd door

jongeren van My Utopia. Auteur Pieter Boussemaere geeft een inleidende les met

klimaatoplossingen. De les en het debat worden live uitgezonden via Facebook.

Eerste Gentse Klimaatarena

In het kader van de educatieve werking van de Dienst Milieu en Klimaat organiseert de Stad

Gent jaarlijks een Jongerenklimaatraad, dit jaar omgedoopt in de Gentse Klimaatarena, waarin

jongeren hun vragen rechtstreeks kunnen voorleggen aan de Gentse burgemeester Mathias De

Clercq en schepen van Klimaat Tine Heyse.
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'De Klimaatarena past in de traditie van een jaarlijkse Jongerenklimaatraad,
waarbij jongeren na een voorbereidingstraject met klimaatcoaches een
voormiddag samenkomen en in debat gaan met de Klimaatschepen. Samen
met My Utopia herwerkten we het concept tot een heuse Gentse Klimaatarena
met niet alleen vertegenwoordigers van 10 scholen, maar ook livestreaming
via Facebook. We zijn ook nu weer heel benieuwd naar alle vragen, ideeën en
voorstellen van de jongeren.'
— Tine Heyse, schepen van Klimaat

Samen richting klimaatstad

Het Gentse stadsbestuur is ervan overtuigd dat de klimaatdoelstellingen samen met Gentenaars

gerealiseerd kunnen worden. De Stad Gent zoekt hiervoor continu naar samenwerking met

organisaties, bedrijven, scholen en jongeren. Zo contacteerde de Dienst Milieu en Klimaat My

Utopia, een jongerenorganisatie die jongeren aan het woord laat. Het concept voor een

klimaatarena werd door de jongeren van My Utopia bedacht. De Stad Gent geloofde in dit

concept en nam de organisatie op zich.

Uniek: Gentse Klimaatarena live op Facebook

Met 50 zitjes is het aantal plaatsen beperkt. De arena was op enkele dagen tijd volzet. Tien

Gentse scholen vaardigen elk 5 leerlingen af om deel te nemen aan het debat. De overige

leerlingen en scholen zullen het debat en de inleidende les online live volgen via livestream op

het Facebookevent Gentse Klimaatarena.

Klimaat op maat van jongeren

De Stad Gent heeft ook een ruim educatief aanbod rond klimaat waar alle Gentse scholen gratis

kunnen op intekenen:

Digitaal stadsspel Gent 2050 Game

Moestuinbegeleiding en moestuinworkshops

Veggie kookworkshops en Donderdag Veggiedag

Klimaatschool: subsidie en begeleiding bij een klimaatproject op de school

Energiecoaching: verlaag de energiefactuur van het schoolgebouw

 

Het volledige aanbod en meer info op www.klimaatstad.gent/scholen

https://klimaat.stad.gent/nl/themas/scholen
https://klimaat.stad.gent/nl/energiecoaching-voor-vrije-scholen-en-go
https://klimaat.stad.gent/nl/klimaatschool-0
https://klimaat.stad.gent/nl/veggie-op-school
https://klimaat.stad.gent/nl/gent-begeleidt-buurt-en-schoolmoestuinen
https://klimaat.stad.gent/nl/gent2050game
https://www.facebook.com/events/779691422384048/


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.
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Sigrid Eggermont, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0478 52 78 93, e-mail

klimaatcoach@stad.gent

Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
mathias.declercq@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
54 31,
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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