
DE ANTWERPSE KLIMAATRAAD
Waarden en doelstellingen

01. De klimaatraad is een medium om lokale initiatieven bij elkaar te brengen, 
zodat kennisuitwisseling en bundeling van krachten ontstaan. 

 We denken van onderuit na over wat we zelf kunnen realiseren, hoe de stad haar klimaat- en andere 
beleidsplannen kan vormen en beheren, en hoe we samen met de stad lokale acties ondersteunen.

02. Alle betrokkenen, zowel stadsbestuur als stadsgemeenschap, erkennen de waarde van 
dialoog en gedragen beleid. Alle betrokkenen engageren zich om de klimaatraad te zien 
als een platform dat als gesprekspartner de voorkeur geniet boven losse en bilaterale 
contacten met en individuele belangenverdediging door organisaties of burgers. 

 We werken actief aan wederzijds respect en vertrouwen.

03. De klimaatraad heeft een open karakter. 
 We heten, naast burgers, alle organisaties welkom die op het terrein bezig 

zijn met het thema klimaat, in de breedst mogelijke zin.

04. We sluiten op voorhand geen thema’s uit. De klimaatraad gaat op die manier 
de versnippering van bevoegdheden binnen het schepencollege tegen en 
voorkomt de overlapping van beleidsplannen bij de administratie. 

 We helpen om de ruim beschikbare kennis en middelen gecombineerd in te zetten, over de 
verschillende bevoegdheden heen: leefmilieu, mitigatie, adaptatie, lucht, geluid, natuur, water, 
groen, mobiliteit, stadsontwikkeling, openbaar domein, ruimtelijke ordening, wonen, onderhoud, 
patrimonium, haven, industrie, …  met inbegrip van het beleid op districtsniveau.

05. De klimaatraad buigt zich over lokale problemen, noden en wensen en reikt lokale 
oplossingen aan, zonder het bovenlokale belang uit het oog te verliezen. 

 We denken en werken op stads- en buurtniveau. We richten ons zoveel mogelijk op aspecten die bewoners van 
Antwerpen rechtstreeks in hun dagelijks leven aanspreken en die tastbaar, robuust en toekomstgericht zijn.

06. Het moet mogelijk zijn om voor bepaalde onderwerpen gericht deelnemers aan te spreken. 
  In aparte, transparante groepjes snijden deze deelnemers ideeën aan of werken ze projecten uit.

07. De open klimaatraad komt bij voorkeur ‘s avonds samen.
 We willen zoveel mogelijk burgers bereiken. Kleinere werkgroepen kunnen ook op andere tijdstippen samenkomen.

08. Een vast kernteam bepaalt de agenda. Dit gebeurt op basis van agendapunten 
die burgers en lokale organisaties aanreiken of vragen vanuit de stad.

 De raad krijgt op eenvoudige vraag inhoudelijke toelichtingen van de stad 
over de thema’s en beleidsplannen die de stad behandelt.

09. De haven is een belangrijke speler. 
 Het is wenselijk om de haven als structurele partner bij de klimaatraad te betrekken.

10. De stad ondersteunt de klimaatraad materieel op de beste manier door te helpen 
met professionele communicatie naar alle betrokkenen en burgers.

 We vragen verder: 
- ondersteuning voor locatie, catering, administratie (secretariaat);
- intense samenwerking met een kerngroep om het proces van vervelling van het 

vroegere forum en de oprichting van de nieuwe klimaatraad te ondersteunen, goede 
werkvormen te vinden en samen de gedefinieerde doelstellingen te bereiken.


