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Beste raad van de VGC,  

graag wens ik volgende vraag aan jullie voor te leggen: 

 

Context: huidige stavaza klimaatopwarming 
Er is in de wetenschap wereldwijd consensus rond klimaatopwarming: het is een crisis die 

urgente en maatschappijbrede actie vraagt, menselijke activiteit vormt de oorzaak, er vinden 

nu al wegens niet-ingrijpen schadelijke gevolgen voor de mensheid plaats, deze gevolgen 

zullen nog sterk verergeren indien we geen doortastend klimaatbeleid uitvoeren. België werd 

in 2019 veroordeeld door het gerecht wegens het schenden van de mensenrechten omdat ons 

beleid en onze overheden niet voldoende verantwoordelijkheid en de nodige acties opnamen 

om een kwalitatief leefbaar scenario binnen de klimaatcrisis na te streven. De klimaatcrisis is 

een transversaal vraagstuk dat alle domeinen van het leven van de burgers en de economie 

raakt. Wetenschappers en beleidsmakers in Europa (en wereldwijd), voeren bewust geplande 

en gemonitorde klimaatacties uit om binnen al deze domeinen een positieve impact te 

realiseren en de klimaatcrisis te temperen. 

  

Vraag voor de VGC: ingrijpen op klimaatopwarming en haar gevolgen voor Brusselaars 
Hoe neemt de VGC medeverantwoordelijkheid op door concrete, meetbare doelstellingen vast 

te leggen, en de nodige acties te ondernemen om ook vanuit de overheidsrol van de VGC een 

voldoende positieve impact bij te dragen aan de noodzakelijke veranderingen die nodig zijn 

om een kwalitatief leven en aangename toekomst van de Brusselaars en de maatschappij 

wereldwijd te verzekeren? 

 

Gelieve bij het antwoorden op deze vraag volgende aspecten te verduidelijken 

- Heeft de VGC een klimaatplan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat zijn de 

doelstellingen, de timing, en de hieraan verbonden middelen om ze te verwezenlijken?  

- Welke acties ondernam de VGC reeds om de ecologische (en bij gevolg daarvan 

maatschappelijke en economische) crisis in te dijken? Welke resultaten bekwam ze 

hiermee?  

- Wordt het bestaande klimaatbeleid geëvalueerd en bijgestuurd? Welke evaluaties zijn 

er al gemaakt, welke bijsturing gebeurt er of zal er gebeuren? 

- hoe zorgt de VGC ervoor dat wonen en leven in Brussel haalbaar en kwalitatief blijft 

voor de gemiddelde Brusselaar en gezinnen tenmidden van de klimaatcrisis en haar 

neveneffecten (extreem weer, stijgende grondstofprijzen, geopolitieke onrust, 

vluchtelingen)? Zijn we met het huidig beleid in Brussel goed op weg om de nodige 

doelstellingen voor 2030 en 2050 te behalen? 

- welke stappen onderneemt de VGC om de klimaatproblematiek te verbinden aan haar 



20221208_Dialoogrecht_003 2 

beleidsdomeinen zoals wonen in Brussel, de Brusselse jeugd, cultuur, armoede, … ? 

 

Als betrokken burger verwacht ik van de VGC ook dat zij een pro-actieve rol opneemt in het 

tackelen van onze klimaatcrisis – zodat mijn toekomst, die van mijn naasten, die van mijn 

toekomstig gezin, die van alle jongeren en volwassenen in Brussel perspectief biedt op 

aangenaam en kwaliteitsvol leven.  

 

Bedankt voor jullie reactie.  

 

 


