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Vijf Gentse logies ontvangen
duurzaamheidslabel Green Key

Vijf Gentse logies hebben het Green Key-label behaald na een doorlichting van

hun inspanningen rond duurzaamheid. De instap- en auditkosten werden

gesubsidieerd door de Stad Gent, die ook gratis energiecoaching heeft

aangeboden. Green Key streeft naar een klimaatneutrale toerismesector.

Gent is sinds vandaag weer vijf duurzame adressen rijker: Hotel Carlton Gent, Hotel Ibis

Budget Gent Dampoort, B&B Villa Emma, B&B Jan Van Ghent en Marcel De Gand krijgen het

internationaal duurzaamheidslabel Green Key overhandigd.
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Locaties met het label leveren op meerdere domeinen inspanningen: minder water- en

energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energie en regenwater, inzetten op afvalpreventie

en -sortering, duurzame voeding en mobiliteit, ecologisch onderhoud en instandhouding van de

biodiversiteit… De erkenning geldt voor een jaar, en kan na jaarlijkse positieve doorlichting

verlengd worden.

Stad Gent ondersteunt uitbaters bij het behalen van Green Key

Sinds begin 2021 vergoedt de Stad Gent de instap- en auditkosten voor Gentse ondernemers die

deelnemen aan het Green Key-programma. Er wordt ook gratis energiecoaching aangeboden,

om extra energiebesparende maatregelen te identificeren. Worden die ook uitgevoerd, kan er

tot 10.000 euro subsidie volgen.

Gent wil klimaatneutraal zijn, ook met toeristen. Deze logies zijn samen goed
voor zo’n 350 bedden, en dus voor een veelvoud aan overnachtingen. Ik ben
heel tevreden dat we deze uitbaters mogen ondersteunen op het vlak van
meer duurzaamheid. Hopelijk volgen vele anderen hun voorbeeld.
— Bram Van Braeckevelt, schepen van Toerisme

We merken dat veel uitbaters interesse hebben in het verduurzamen van hun
logies en het behalen van het Green Key-label. Vaak uit intrinsieke motivatie,
maar er is ook steeds meer vraag vanuit de toerist naar duurzame
alternatieven. Dankzij de ondersteuning van de Stad Gent kunnen deze logies
hier, zelfs in een moeilijk jaar als dit, op inzetten om hun logies
toekomstbestendig te maken.
— Jorine Vermeer, projectmanager Green Key - Goodplanet Belgium

Green Key is een internationaal programma van de Foundation for Environmental Education

(FEE) en wordt in Vlaanderen gecoördineerd door GoodPlanet Belgium, met steun van

Toerisme Vlaanderen. Alle Green Key-adressen vind je op www.green-key.be/locations.

Contact

Jorine Vermeer, project manager Green Key – GoodPlanet Belgium, gsm 0473 13 45 76, e-

mail green-key@goodplanet.be

Joris Wauters, kabinet schepen Van Braeckevelt, gsm 0498 28 70 23, e-mail

joris.wauters@stad.gent
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Bevoegd

Betrokken

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@stad.gent

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