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Jouw idee gezocht voor een klimaatgezond Lierde
•
•
•
•
•
•

Sappige aardbeien en knapperige sla plukken uit je verticale tuin voor je werklunch
Fluitend op de fiets springen en de korte afstand naar werk of school veilig afleggen
Een uitstapje maken met één van de gedeelde elektrische wagens van de buurt
Nooit te warm of te koud door de passiefbouw van je woning
Lagere energiefacturen door de zonnepanelen op je dak
Samen ravotten in het groen dat Lierde omringt
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Onrealistisch? Lierde maakt het mogelijk!
Lierde is met het project “Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen” een stevig engagement aangegaan om
tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op het volledige grondgebied ten opzichte van 2011. Daarnaast
willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering (denk aan erosie, wateroverlast of
verdroging) helpen verzachten. Dit doen we in samenwerking met streekintercommunale SOLVA, Provincie
Oost-Vlaanderen en het Streekoverleg.

Jij bepaalt de klimaatgezonde toekomst van Lierde
Een klimaatgezond beleid uitstippelen is niet enkel weggelegd voor politici. Deze keer hebben de inwoners
het voor het zeggen: van de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot de bink van de buurt!
Ben je ook bezorgd over ons klimaat? Wil je weten hoe we in Lierde de grootste klimaatwinst kunnen
boeken? Heb je goede ideeën of wil je samen met anderen initiatief nemen?
Kom dan op 6 december naar de Klimaattafel van Lierde! We denken er na over hoe we samen een
gezonde, groene, veilige, duurzame, … kortom een aangename omgeving kunnen maken voor alle inwoners.
Hoe: we bespreken alle ideeën rond volgende thema’s:
• Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en leven?
• Hoe kunnen we ons efficiënt en duurzaam verplaatsen in en rond Lierde?
• Hoe kunnen we consuminderen en makkelijker kiezen voor lokale en regionale producten?
• Hoe kunnen we meer hernieuwbare energie produceren in Lierde?
• Hoe de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk temperen?
Wanneer: Woensdagavond 6 december 2017
Het programma ziet er als volgt uit:
• 19u00-19u30: onthaal
• 19u30-20u00: introductie
• 20u00: klimaattafels met korte pauze
• 21u30: conclusie
• 22u00: we sluiten af met een drankje
Waar: O.C. de Lier, Nieuwstraat 21, 9570 Lierde
Meer info bij onze milieudienst
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