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“Vrees dat politici niet
  moedig genoeg zijn 
  voor ambitieuze deal”

Hasseltse schepen Joost Venken 
vertegenwoordigt 1.700 Europese 
steden en gemeenten op Klimaatconferentie

HASSELT - “Het wordt stilaan 
menens met de klimaatveran-
dering. De gevolgen zijn 
voelbaar en zullen dat in de 
toekomst nog meer worden. 
Veel mensen denken dat wat 
warmer weer geen kwaad kan. 
Maar als je dan zegt dat de 
hittegolf van 2003 in Europa 
70.000 extra doden heeft 
gekost, dan weet je het wel.”

Roger HUISMAN

PARIJS - Over de hele wereld waren
er gisteren acties om de onderhande-
laars in Parijs duidelijk te maken dat
een klimaatakkoord echt belangrijk is.
In Parijs zelf was vanwege de terreur-
dreiging een klimaatmars niet toege-
staan. Klimaatactivisten plaatsten
dan maar duizenden schoenen op de
Place de la République (waaronder
ook een paar van paus Franciscus,
kleine foto) en vormden een mensen-

ketting. In de vooravond daagden toch
enkele duizenden manifestanten op.
Daartussen zaten ook 100 à 200 heet-
hoofden die doelbewust rellen ontke-
tenden en door de politie ingerekend
werden.
Ook in ons land was de geplande kli-
maatmars afgelast. In de plaats waren
er grote mensenkettingen, vooral in
Brussel en Oostende.(bm)

100 à 200 heethoofden startten zondag rellen en werden ingerekend. FOTO EPA

Ons land zowat enige zonder plan op Klimaattop

Dat zegt Joost Venken (Groen),
die als Hasselts schepen van 
Energie  maandag naar Parijs
vertrekt om er namens de Clima-
te Alliance de standpunten van
1.700 Europese steden en ge-
meenten te vertolken. Hij is de
enige Limburgse politicus die op
de Klimaatconferentie aanwe-
zig zal zijn. 
Venken is een van de vier lokale
beleidsmensen van het stedelijke
netwerk. Naast Hasselt sturen 
ook Tübingen (Duitsland), Bar-
celona (Spanje) en Nantes 
(Frankrijk) een vertegenwoor-
diger. Venken is best vereerd dat
hij als ambassadeur van de Cli-
mate Alliance in Parijs mag spre-
ken. “In de rand van de kli-
maatconferentie vinden veel
symposia plaats waaraan ac-
tiegroepen en ngo’s deelne-
men”, zegt Venken. “Ik zal 
op enkele van die symposia
spreken. Wij willen als lokale
besturen verder gaan in het
bestrijden van de klimaatver-
andering en in het toepassen 
van alternatieve technologie.
We hebben daarvoor van de ho-
gere overheden wel een wettelijk
kader nodig. Dat ontbreekt bij
ons.”

Pukkelpop
Venken zit niet verlegen om een
antwoord, als ik opwerp dat het
bij ons nogal meevalt met die ge-
volgen van de klimaatverande-
ring. “Deze week stond in jullie
krant het nieuws dat de Maas in
de toekomst droog dreigt te val-
len. Maar de rivier is de be-
langrijkste voedingsbron 
van het Albertka-
naal en levert
drink-

water. Wat als de scheepvaart stil-
valt? We beseffen niet altijd wat de
gevolgen kunnen zijn. De Pukkel-
popstorm van 2011 is nog een van
die voorbeelden hoe de opwar-
ming ons dreigt te treffen. Weten-
schappers verwachten meer en he-
viger weersfenomenen.”
De schepen wijst er ook op dat de
stad Hasselt zelf in een betere toe-
komst investeert. “Hasselt heeft
via het Hasselts Energiebedrijf
(HEB) de voorbije jaren geïnves-
teerd in de renovatie van eigen ge-
bouwen. Bovendien wordt ons
nieuwe stadhuis bijzonder ener-
gievriendelijk en staan we de in-
woners bij om energiebesparende
maatregelen door te voeren.”

Lobby
Joost Venken trekt niet met al te
hooggespannen verwachtingen
naar Parijs. “Ik heb schrik dat de
wereldpolitici de moed niet heb-
ben om het hoofd te bieden aan de

lobbygroepen die tegenwer-
ken. Iedereen met gezond ver-
stand ziet nochtans dat het nu
of nooit is, dat de bestrijding 
van de opwarming op alle vlak-
ken beter is. Veel mensen vre-
zen dat een CO2-arme samen-
leving grote inspanningen 
vergt. Het tegendeel is waar: als
we niets doen, zal de verande-
ring in de slechte zin nog veel
groter zijn.”
Zoals bekend zijn de aange-
kondigde demonstraties in Pa-
rijs na de aanslagen verboden. 
Dit betekent niet dat de burger
zijn stem niet kan laten horen. 
Via de website www.metuit-
stervenbedreigd.be kan ieder-
een zijn protest wereldkundig 
maken. Aan deze site hangt
ook een Facebookpagina 
waarop iedereen zijn foto kan
uploaden samen met een bood-
schap voor een betere wereld. 

Hasselts schepen van Energie Joost Venken.  Foto
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Parijs van stil protest
met schoenen naar rellen


