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Klimaatuitdaging

Geachte heer,
Geachte mevrouw,

Met het klimaatakkoord van Parijs hebben quasi alle landen zich er toe verbonden om de. noodzakelijke
inspanningen te leveren opdat de opwarming van de aarde, en vooral de gevolgen daarvan, beheersbaar
zouden blijven.
De klimaatuitdaging valt in geen geval nog langer te ontkennen. Als we de noodza,kelijke investeringen en
noodzakelijke gedragswijziginguitstellen, zou dat neerkomen op schuldig verzuim t.O.V. de volgende
'generaties; uw kinderenj uw kleinkinderen, uw achterkleinkinderen. Van die verantwoordelijk moeten we ons
dagdagelijks bewust zijn.
Op 12 januari 2017 ondertekende ik 13klimaatengagementen, samen met acht koepelorganisaties, het
Vlaams Energiebedrijf (VEB) en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Alle sectoren streven in
deze engagementen naar een jaarlijkse energiebesparing van 2,09%.
Om deze doelstelling te realiseren stel ik via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden
Aangelegenheden (VIPA) aan de sector middelen ter beschikking om gratis energieprestatiediagnoses op maat
uit te voeren. Het VEB ondersteunt de sector en biedt een raamcontract aan waardoor het voor voorzieningen
zeer eenvoudig is om een diagnose voor hun patrimonium te laten uitvoeren.
De diagnose zal u een overzicht geven van de mogelijke energiebesparende maatregelen en hoe u'deze kan
integreren in een coherent werkbaar actieplan.
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Ik ben ervan overtuigd dat u m~t een dergelijk actieplan ook deze verantwoordelijkheid ter harte zal nemen en
samen met het management van uw organisatie uw schouders zal zetten onder deze wereldwijde uitdaging.
Met vriendelijke groeten,
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Jo Vand urzen
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