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PROGRAMMA  |  10u - 12u
SESSIE ONDERWERP

Groene  
bestuurskracht
Auditorium
(max. 220 p.)

Hoe maak je een Groen bestuursakkoord? En hoe ga je als Groene aan 
de slag met thema's die minder vanzelfsprekend zijn? Minister Petra De 
Sutter gaat in gesprek met 3 (ex-)burgemeesters. Over hoe je een Groen 
akkoord onderhandelt én uitvoert. Over Groene accenten in ambtenaren-
zaken, maar ook in personeelsbeleid en veiligheid. Deze sessie biedt een 
blik àchter de schermen van meerderheidsonderhandelingen en een blik 
ín het leven van een minister of burgemeester.

Op stap: Circulaire  
wandeling in Leuven
Leuven Stad
(max. 20 p.)

Schepen David Dessers (Leuven) neemt je mee op een ontdekkingstocht 
doorheen de circulaire economie in praktijk. 

(wandeling/fietstocht)

Communicatie: ik 
ben fier op Groen
Perszaal
(max. 30 p.)

We voorzien voor een groepje van ongeveer 15 deelnemers een praktische 
training in communicatie. Je gaat zelf aan de slag en krijgt instant feed-
back. Op korte tijd leer je beter en bewuster te communiceren over jezelf 
en over je engagement bij Groen. 

Communicatie: de 
toon van Groen
Raadszaal
(max. 120 p.)

Je kan dezelfde boodschap op 100 verschillende manieren vertellen. Maar 
hoe zorg je ervoor dat wat je vertelt ook blijft hangen bij de kiezer? En hoe 
kan je met je boodschap de twijfelaars over de streep trekken? Aan de 
hand van concrete praktijkvoorbeelden en gebaseerd op onderzoeksdata 
helpen we je op weg om je politieke impact te vergroten.

Burgerparticipatie: 
van Right to Challenge 
tot Toekomstforum
Vergaderzaal 2 & 3
(max. 40 p.)

Vernieuwende vormen van burgerparticipatie: burgers en lokale besturen 
gaan er volop mee aan de slag. Trui Steen (Instituut voor de Overheid) gidst 
je door de do's and dont's van het 'Right to Challenge', het 'uitdaagrecht' van 
burgers om taken zelf in handen te nemen. Adinda Claessen, gemeenter-
aadsvoorzitter in Oud-Heverlee, schetst hoe burgers, politici en ambtenaren 
samen een nieuwe toekomst uittekenden voor de Zwarte Vijvers. Tine de 
Moor combineert haar academische bril met haar ervaring als raadslid in 
Gent om het veld te overschouwen.

De 15-minutenstad/
gemeente
Vergaderzaal 4 & 5
(max. 30 p.)

De 15 minutenbuurt is hot in het ruimtelijk debat. Op 15 minuten al wandelend 
of fietsend alle essentiële functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezond-
heidszorg, sport, cultuur en ontspanning,… Is het een antwoord op de vraag 
naar leefkwaliteit in steden en dorpen? Vlaams parlementslid Mieke Schauv-
liege gaat in dialoog met experts.

Hoe omgaan  
met polarisatie? 
Vergaderzaal 6 & 7
(max. 30 p.)

Groen pleit voor een diverse en inclusieve samenleving. Maar ook in de eigen 
organisatie is een brede vertegenwoordiging noodzakelijk. Nora Kotroo 
schetst waar we staan en laat je kennismaken met enkele theoretische 
kaders en praktische handvaten om zelf lokaal aan de slag te gaan. 

Inspirerende acties en 
tips uit actieve groepen
Vergaderzaal 8 & 9
(max. 25 p.)

231 groepen in vlaanderen en Brussel en eens zoveel ideeën bij iedereen. 
In deze sessie komen grote en kleine groepen met opvallende acties vertel-
len wat ze gedaan hebben en hoe ze dat aangepakt hebben. Geen inspiratie 
na de sessie = geld terug
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PROGRAMMA  |  13u - 14u40
SESSIE ONDERWERP

Handvaten voor het 
energiedebat
Raadszaal
(max. 120 p.)

Minister van Energie Tinne Van der Straeten schetst de laatste ontwikkelin-
gen in haar energiebeleid en de toekomstplannen. Er is ruimte voor vragen 
vanuit het publiek.

Lokale verkiezingen 2024
Auditorium
(max. 220 p.)

De Vlaamse decreten die het verloop van de lokale verkiezingen en de instal-
latie van een nieuwe meerderheid beschrijven, zijn gewijzigd. We overlopen 
de wijzigingen en welke invloed die hebben op onze voorbereidingen. In deze 
sessie schetsen we de ambities van Groen op het lokale niveau en delen we 
elkaars ideeën over strategie en aanpak.

Wiki: Vlot samenwerken 
als groep op Wiki!
Perszaal
(max. 35 p.)

Ontdek hoe Wiki jullie groep kan helpen om nog vlotter samen te werken. 
Deze zomer kregen alle werkplekken voor lokale groepen een nieuw (wiki)
jasje. Thomas en Jitse - de architecten van deze update - leiden jullie in een 
uurtje een rond in jullie vernieuwde werkplek. Ze vertellen ook hoe je op Wiki 
kan werken met dossiers. Nadien is er ruimte voor vragen.

Communicatie: Sociale 
media: je fierheid in beeld
Foyer
(max. 45 p.)

Hoe breng je je realisaties, je mensen, je standpunten goed in beeld op het 
wereldwijde web? Het nationaal communicatieteam van Groen geeft in deze 
sessie dé tips en tricks om via sociale media jullie verhaal tot bij je kiezers 
te krijgen. Na een algemene tips en tricks sessie kan je kiezen voor hands 
on video opleiding, een hands on (smartphone) fotografie opleiding en een 
opleiding over adverteren op Facebook en Instagram.

Lokale strijd  
tegen armoede
Vergaderzaal 2 & 3
(max. 40 p.)

Maak kennis met het armoedeplan van Groen en wat we tegen armoede 
ondernemen op alle bestuursniveaus. In een gezamenlijke oefening gaan de 
deelnemers op zoek wat in hun gemeente belangrijk is en op welke belangri-
jke actiepunten er nog te weinig wordt ingezet. Het wordt voor elke deelnemer 
duidelijk wat zij concreet kan aanpakken in haar gemeente of stad.

Openbaar vervoer in de 
nieuwe vervoersregio’s
Vergaderzaal 4 & 5
(max. 30 p.)

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn is voorlopig uitgesteld. Parlementslid 
Stijn Bex geeft een stand van zaken. Wat kunnen we intussen lokaal doen 
om het thema Openbaar Vervoer levendig te houden ?

Weg van water
Vergaderzaal 6 & 7
(max. 30 p.)

In de sessie ‘Weg van Water’ deelt Elina Bennetsen (UGent) haar bevindingen 
over haar onderzoek naar gezonde stedelijke waterlopen. Daarnaast geeft 
Michiel Hubeau (inhoudelijk medewerker milieu voor Groen) een analyse 
van het Vlaams waterbeleid. Tot slot vertelt Filip Watteeuw over het Gentse 
waterbeleid in de praktijk.

Groenen aan de slag met 
de bevoegdheid feesten
Vergaderzaal 6 & 7
(max. 25v p.)

Kiezers zullen ons niet snel associëren met feestelijkheden, maar je kan er 
wel heel wat mee doen. Kristof Calvo, naast Kamerlid al jaren voorzitter van 
Mechelen Feest, schetst die mogelijkheden: de samenwerking met lokale 
handel, horeca en goede doelen, de kansen voor lokale artiesten, het beleid 
rond leefbaarheid en duurzaamheid, ... Extra aandacht is er voor de regierol 
en een participatieve politiek samen met het werkveld.

Op stap:  
Stadswandeling over wonen
Leuven Stad
(max. 20 p.)

Lies Corneillie, schepen van Wonen neemt je mee door ‘haar’ stad. Ze vertelt 
over de realisaties en knelpunten van het woonbeleid in Leuven en laat je 
zien hoe dit er in de praktijk uitziet. 

(wandeling/fietstocht)


