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KLIMAAT

Opstart van de Ronde Tafel van het 
Klimaat van Huldenberg

Op vrijdag 20 september stroomden meer dan veertig geïnteresseerde en geëngageerde inwoners 
samen in zaal Ter Dijle in Sint-Agatha-Rode om meer te weten te komen over de Ronde Tafel van 

het Klimaat van Huldenberg.

om eens te horen wat het opzet is  
van het initiatief

om als duurzame en sociale 
ondernemer te kijken hoe ik nog 
meer impact kan hebben

om een lokale energiecoöperatie 
te promoten

om mijn kleinkinderen volgende 
keer beter te kunnen antwoorden

om de gezelligheid en om andere 
Huldenbergenaren te leren 
kennen

om ervoor te zorgen dat het, 
ondanks het gewichtige thema, 
ook aangenaam blijft, met een 
stevige dosis humor!

om te kijken hoe vanuit een 
toekomstvisie op het dorp ook aan 
dit thema kan gewerkt worden

om als landbouwer mee aan tafel 
te zitten en mee te inspireren

om te delen welke initiatieven de 
sportvereniging neemt en anderen 
te inspireren

om als school te verkennen wat er 
nog meer mogelijk is

Het meest informatieve deel van de avond

Na de kennismakingsronde volgde een uiteenzetting over het 
basisidee van de Ronde Tafel door een van de professionele 
begeleiders: een traject van een jaar voor en door burgers. Door 
middel van acties die burgers ondernemen wil de Ronde Tafel 
inwoners bewust maken van de uitdagingen van het klimaat 
in onze gemeente, met elkaar in gesprek gaan en van elkaar 

leren en inspireren om klimaatvriendelijk te leven. De lopende 
lokale klimaatacties worden onder de aandacht gebracht en de 
inwoners met goesting worden gestimuleerd om nieuwe acties 
op te starten. Burgers zitten zélf aan het stuur van de Ronde 
Tafel.

Het meest hartverwarmende deel van de avond
Wat bracht hen daar? Zeer diverse redenen zo blijkt uit de kennismakingsronde.
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Het meest enthousiaste deel 
van de avond

Na de toelichting volgden een vijftal getuigenissen van 
Huldenbergenaren die hun initiatief met veel enthousiasme 
deelden. De perfecte start voor een brainstorm waarbij heel wat 
acties bedacht werden op basis van lokale en minder lokale 
initiatieven die ter inspiratie verspreid terug te vinden waren in 
de zaal.

Het meest belangrijke deel van de 
avond

Je hoort wel eens zeggen: “We zouden dit moeten doen of we 
zouden dat moeten doen. Maar we doet niets.” Een initiatief 
door burgers voor burgers staat of valt met de goesting van 
enkele inwoners om het traject mee te trekken. Verschillende 
rollen werden toegelicht. Heel wat engagement werd getoond. 
Op welke manier zou jij je steentje kunnen en willen bijdragen?
Neem een kijkje op www.rondetafelvanhetklimaat.org/rtk-
huldenberg, kies je rol en laat het snel weten via 
klimaat@huldenberg.be.

Het meest voldoening gevende deel 
van de avond

De avond werd afgesloten met het kort delen van de eerste 
indrukken. En die waren enthousiast: een geslaagde start met 
een hoopvolle vooruitblik! En voer voor het vervolg: hoe gaan 
we concreet aan de slag? Welke initiatieven bestaan er al in de 
verschillende deelgemeenten?

Kom op donderdag 21 november naar de eerste 
bijeenkomst van de Ronde Tafel van het Klimaat. Die 
avond kan je mee de schouders zetten onder ideeën en 
concrete acties van mede-Huldenbergenaren én beslis je 
mee welke acties en projecten ondersteuning krijgen.
Heb jij nog een idee of actie? Vertel je er graag over of 
zoek je nog enthousiastelingen, financiële of logistieke 
ondersteuning? Dien het nu in via
 www.rondetafelvanhetklimaat.org/rtk-huldenberg.

We heten je graag welkom op 21 november in zaal Den 
Elzas, Elzasstraat 19, 3040 Huldenberg.
De deuren gaan open om 19 uur, de start is om 19.30 uur.
Tot dan!

Je doet toch mee?


