Perstekst

Beweging.net Bornem ondertekent als eerste vereniging
engagementsverklaring burgemeestersconvenant
Beweging.net Bornem ondertekent vandaag als eerste vereniging in de regio een
engagementsverklaring in het kader van het Burgemeestersconvenant. Hiermee scharen zij zich
achter de doelstelling van de gemeente Bornem om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen
en willen zij hun steentje bijdragen aan het regionale klimaatproject.
Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant engageerden de gemeenten Berlaar, Bornem,
Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek zich om de uitstoot van broeikasgassen op
hun grondgebied terug te dringen. Ze stelden samen een regionaal klimaatactieplan met maatregelen en
acties. Het terugdringen van deze uitstoot is echter een uitdaging die de gemeentebesturen en
burgemeesters niet alleen kunnen.
Onder coördinatie van IGEMO werd al een regionale samenwerking opgestart tussen de gemeenten,
IGEMO, EANDIS en de provincie Antwerpen opgestart. Maar ook tal van stakeholders zijn rechtstreeks of
onrechtstreeks betrokken. Er is een samenwerking met al deze betrokken actoren nodig om de uitstoot te
kunnen terugdringen. Burgers, bedrijven, verengingen … iedereen kan zijn steentje bijdragen om tot een
goed resultaat te komen!
De burgemeesters van de 7 gemeenten doen dan ook een oproep aan andere verenigingen, bedrijven en
organisaties om partner van het klimaatproject te worden en zich mee te engageren voor het klimaat in onze
regio: “We roepen alle organisaties, bedrijven en verenigingen op om zich mee achter dit project te scharen.
Door het ondertekenen van een engagementsverklaring geeft een ondertekenaar het signaal aan de
buitenwereld dat hij zich wil inzetten voor het klimaat. Dit kan door binnen de eigen organisatie klimaatacties
uit te voeren of door mee te werken aan acties die lokaal of regionaal georganiseerd worden in het kader
van het Burgemeestersconvenant en het klimaat.”
Organisaties, die interesse hebben om de engagementsverklaring te ondertekenen, kunnen contact
opnemen met IGEMO op het nummer 015 28 65 85 of via geert.vandenberge@igemo.be.
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