
Bijlage 2 - Resultaat klimaat op de dag van de jeugdbeweging – 24 oktober 2015 

 

Aanwezig: Chiro Zuun, Chiro Snoopy, KLJ Vlezenbeek, Chiro Negenmanneke 

Op 25 juni 2014 ondertekende de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, samen met 56 andere 

Vlaams-Brabantse burgemeesters het Burgemeestersconvenant. We engageren ons hiermee 

om concrete maatregelen te nemen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 

met minstens 20% terug te dringen. 

Om dit te bereiken wordt een klimaatactieplan opgemaakt dat al deze maatregelen en 

acties omvat. We kunnen dit natuurlijk niet alleen. We moeten allemaal samen werken aan 

een beter klimaat. Daarom werden ook de jeugdbewegingen bevraagd: “Wat kan ik samen 

met mijn jeugdbeweging doen voor het klimaat?” 

Het resultaat van deze bevraging zijn een aantal punten, waar binnen elke leiding zeker 

aandacht aan kan gegeven worden. Sommige met korte acties (bvb één veggidag op 

kamp) en andere met langdurige aandacht (bvb minder afval, geen lichten laten branden). 

Aan volgende zaken kan zeker gewerkt worden: 

 

- Alternatief vervoer maximaal promoten 

o Met de trein op kamp 

o Iedereen met de fiets 

o Carpoolen, indien de fiets niet mogelijk is 

o Met de fiets in plaats van de brommer 

o Te voet op kamp 

o Gratis bussen 

 

- Afval vermijden 

o Recycleren 

o Gratis containerpark voor jeugdbewegingen 

o Geen schadelijke stoffen op het vuur 

o Kippen houden (afvalverwerking) 

o Domein netjes houden 

o Met het 4h-tje enkel koekjes zonder afval 

o Niks verspillen 

 

- Zuinig met energie (verwarming en verlichting) en water 

o Lokalen beter isoleren 

o Kranen altijd goed toe doen 

o Minder verwarming, warmer kleden 

o Lichten uit doen in de niet gebruikte lokalen 

o Ramen en deuren niet onnodig open laten staan 

 

- Meer groen 

o Bloemen planten 

o Bomen planten 

 

- Bewuster omgaan met voeding 

o Geen vlees meer (of minder vlees) 

o Kippen houden (Bio eggs) 

o Vegan worden 

 

De tijd van praten is voorbij, we moeten het nu vooral zelf doen. 

 

 


