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SPEEL MEE!
De jaarlijkse gezamenlijke afspraak
van Energie-Cités & Climate Alliance
Een co-organisatie met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

22 – 24 APRIL 2009 - BRUSSEL

hoofdsponsor

programmA

Conferentietalen:
Engels, Frans, Duits en Nederlands

Woensdag 22 april 2009

Conferentieadres:
Management Centre Europe (MCE)
Waterleidingsstraat 118 / BE – 1050 Brussel

Evenementen
11.00 – 18.00

Innovative thinking

georganiseerd door SenterNovem

“

Manieren vinden om onze gemeenschap te betrekken – In het licht
van het Convenant van Burgemeesters en de hoge ambities van de
gemeenten en gewesten zelf, wordt het steeds belangrijker alle stakeholders te betrekken bij het proces dat het bereiken van een duurzame toekomst beoogt. Dit IEE-project, waaraan 7 Europese landen
meewerkten, werkte diverse manieren uit om burgers, ondernemingen,
bouwers en andere belanghebbenden aan te zetten tot het deelnemen
aan projecten inzake energiebesparing en gebruik van hernieuwbare
energie. Wenst u meer informatie? Neem deel aan ons evenement op
22 april 2009.
Voor meer informatie: www.innovativethinking.eu

Het is ons een eer de Jaarlijkse
Afspraak van Energie-Cités en
Climate Alliance in Brussel te
mogen verwelkomen.

Het is mij een eer de Jaarlijkse Afspraak van Energie-Cités
en Climate Alliance in Brussel te mogen verwelkomen.
Met het energie- en klimaatpakket van de Europese Unie en
het elan van het «Convenant van Burgemeesters», is Europa
meer dan ooit op de goede weg naar een daadwerkelijke
koerswijziging op het vlak van energie en klimaat. We hopen
dat dit evenement, gehouden in de stad waar de grote Europese instellingen gevestigd zijn, een stimulans zal zijn voor
de noodzakelijke samenwerking en de uitwisselingen tussen
de lokale instanties, en zal bijdragen tot de doeltreffendheid
van de netwerken van de steden en gewesten, waarvan wij
weten dat zij de hefbomen hebben voor een succesvolle
overgang naar een duurzaam Europa.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

14.00 – 17.30

European Display Users’ Club

georganiseerd door Energie-Cités

”

Dit evenement is weer een gelegenheid om de voordelen en uitdagingen, eigen aan het gebruik van energiecertificaten, te bespreken
met andere gemeenten en leden uit de privésector. Deze bijeenkomst,
georganiseerd de dag voor de officiële uitreiking van de TCA-prijzen,
zal toegespitst zijn op lokale communicatieactiviteiten. Stel uw lokale
campagne voor, luister naar de mening van andere ervaren instanties
en laat u inspireren door de presentaties die de finalisten van de TCA
Awards 2008/9 zullen geven. Zorg ervoor dat u de European Users
Club Meeting niet mist!
Voor meer informatie: www.display-campaign.org

19.00 – 20.30

Welkomstcocktail

Adres: Brussels Stadhuis – Grote Markt – Gotische Zaal

Croupier: Hughes Belin (Journalist)
Tijdopnemer: Ian Turner (Energie-Cités)

10.45
– 12.00


Onze visies delen inzake energie en klimaat:

Over welke troeven beschikken de verschillende Spelers?

Donderdag 23 april 2009
8.15 – 8.45

Inschrijving en koffie

8.45 – 9.15

De teerlingen zijn geworpen: Officiële opening

Eckart Würzner (burgemeester van Heidelberg, voorzitter
van Energie-Cités)
Joachim Lorenz (schepen in München, voorzitter
van Climate Alliance)
Evelyne Huytebroeck (Brussels minister bevoegd voor
Leefmilieu, Energie en Toerisme)

De kaarten worden gedeeld:
Voorstelling van de Ontmoeting en van de doelstellingen

9.15 – 9.30

Ulrike Janssen (Directeur, Climate Alliance)
Gérard Magnin (Directeur, Energie-Cités)
9.30 – 10.15

Fair Play: de weg naar klimaatrechtvaardigheid

Sunita Narain (Directeur, Centre for Science and Environment India )
Sunita Narain is een Indische milieu- en politieke activiste en een belangrijke voorstander van de Groene visie op duurzame ontwikkeling. Haar
onderzoek omspant een breed actieterrein – van wereldwijde democratie, met bijzondere aandacht voor de klimaatverandering, tot de
noodzaak van lokale democratie. In het kader van haar wetenschappelijke activiteit boog ze zich over de vraagstukken in verband met zowel
bos- als waterbeheer.
10.15 – 10.45

Bernard Saint-André (Strategisch Directeur, Veolia Energie)
Heather Allen (Senior Manager, International Association of Public Transport – UITP)
David Orr (Directeur van Cecodhas en Directeur van de English National
Housing Federation)
Valérie David (Directeur Duurzame Ontwikkeling, verantwoordelijk voor
het Fosfor project, Eiffage)
Mike Childs (Head of Campaigns, Friends of the Earth )
Jean-François Brunet (Corporate Asset Management Director, Carrefour
Groep)
Christine Lins (Directeur, European Renewable Energy Council – EREC)
Harry Verhaar (Sr. Director Energy & Climate Change, Philips Lighting)
Joël Decaillon (Confederaal Secretaris, Europees Verbond van VakVerenigingen – EVV)
Hubert David (Environmental Affairs Consultant, European Insulation Manufacturers Association – EURIMA)
Olaf Achilles (Bestuurder, Systaic AG)
Gunnar Liehr (Head Europe, Energy and Environmental Solutions, Siemens
AG)
Ralf Lottes (General Secretary, European Environmental Citizens’ Organisation for Standardisation – ECOS)
12.00 – 12.15

Korte voorstelling van de lokale troeven

De weg bereiden voor de Derde Industriële
Revolutie en een Nieuw Sociaal Europa in de 21ste eeuw

12.15 – 13.00

Jeremy Rifkin (Voorzitter van de Foundation on Economic Trends)
Jeremy Rifkinest is een Amerikaanse econoom en schrijver, en een
boeiende spreker. Hij pleit voor een « derde industriële revolutie »
gebaseerd op veranderingen in het energiegebruik en beïnvloedde
het overheidsbeleid in de Verenigde Staten en elders op de wereld. Hij
is voorzitter van de Foundation on Economic Trends en auteur van 17
bestsellers over de effecten van wetenschappelijke en technologische
veranderingen op de economie, de werkgelegenheid, de samenleving
en het milieu.

Koffiepauze

13.00 – 14.15

Buffetlunch

14.15 – 16.00

De «lokale troevenbeurs»:

Handige tips van geëngageerde lokale collectiviteiten

De deelnemers krijgen de gelegenheid om aan twee forums deel te
nemen tijdens de beurs.
Opmerking: Geen vertaling beschikbaar

A7
EN

A8

14.15 – 15.00

EN

Forumnummer en taal: EN = engels / FR = frans

A1
EN

Communicatie rond de
energieprestaties van
uw openbare gebouwen

José Fermin Costero, Pamplona (ES)
Vlatka Belan, Ivanic-Grad (HR)
Feliksas Zinevicius, regionaal
energieagentschap van Kaunas (LT)

A9
EN

A10
EN

A2
FR

A3
EN

A4
FR

A5
EN

A6
EN

European Energy Award
(EEA) -Cit’ergie: een
kwaliteitslabel dat
de ontwikkeling van
ambitieuze beleidsopties
inzake energie en
klimaat bevordert
De energie-efficiëntie
verhogen via overheidsaanbestedingen.
De burgers betrekken
bij het lokale veranderingsmanagement:
presentatie van het
experiment met de
eco-districten in Brussel
EnergyBridges:
Bruggen bouwen
voor wereldwijde
energierechtvaardigheid
Energie-efficiëntie
in uw stad: ervaringen
van een gemeente
met «Intelligente
Energie»

Myriam Normand, Besançon (FR)
Muriel Jeanneret, ADEME (FR)

Hannes Pöcklhofer, Deelstaat
Opper-Oostenrijk (AT)

Diego Escobar, coördinatie
van Indigenous Organizations
Of the Amazon Basin (COICA)
Dobrin Savchev, Gabrovo (BG)

Jan Christiaens, Mobiel 21 (BE)

De lokale klimaatstrategieën benchmarken: een
middel om uw klimaatstrategie te verbeteren.

Joachim Lorenz, München (DE)

Oude mijnen gebruiken
voor nieuwe energie

Hans Van der Logt, Heerlen (NL)
Lex Smeets, Heerlen (NL)

Koolstofkrediet om
brandstofarmoede aan
te pakken.

Martin Davies, Milton Keynes (UK)

Hete foto’s voor een
A11 goed doel: thermografie
EN als bewustmakingsinstrument.

Arnaud Duquenoy, Dunkerque (FR)
Emmanuelle Leroy, Dunkerque (FR)

A12 Opknappen van sociale
EN woningen

Jana Drapalova, Brno (CZ)

A13
FR

Sylviane Friedlingstein,
Brussel-Hoofdstad (BE)
Kurt Custers, Brussel-Hoofdstad (BE)

Uw lokaal fietsbeleid
verbeteren: de meest
doeltreffende methode
om de zaak aan het
rollen te brengen

De energiekosten
van gezinnen helpen
verlagen.

Forums gebruiken
A14 om belanghebbenden
en burgers te
EN
betrekken bij uw lokaal
energiebeleid.
Zelfvoorziening inzake
A15 energie tastbaar maken
EN voor de belanghebbenden en de burgers.

Erwan Olivo, Lokaal
energieagentschap van
Montreuil-Bagnolet-Vincennes (FR)

Werner Neumann, Frankfurt (DE)

Sabrina Barthel, “energie:autark”,
Kötschach-Mauthen (AT)
Christian Finger, Climate Alliance
Austria (AT)

15.30 – 16.15
Kennzahl und Sprache des Forums : EN= englisch, FR= französisch
B1
EN

B2
FR

B3
EN

B4
EN

B5
EN

B6
EN

B7
EN

B8
EN

B9
FR

«Smart metering»
en intelligent beheer
van gebouwen

Nick Morris, Leicester (UK)

Groene stroom: energie
uit hernieuwbare bronnen
certificeren en kopen

Ursula Stocker, NatureMade (CH)
Étienne Favey, Genève (CH)

Naar gemeenten met
100% hernieuwbare
energie

Camille Gira, Beckerich (LU)
Peter Moser, Association dENet (DE)

ECO2Regiosmart ,
een instrument om
de lokale CO2-uitstoot in
Duitsland en daarbuiten
te monitoren

Christoph Hartmann, Ecospeed

Stadsplanning en
aanpassing aan de
klimaatverandering

Melanie Maatman, Den Haag (NL)

Vooruitgaan: hoe
doeltreffend een
communicatiecampagne
rond duurzame
mobiliteit organiseren
CO2-financiering
De afzwakking van
de klimaatverandering
kwantificeren: de MiniStern van Manchester
Openbare verlichting
via publiek-private
partnerschappen

De actoren van een gebied mobiliseren om het
B10
klimaat te beschermen:
FR
het initiatief «Le climat
entre nos mains».

Een vertegenwoordiger
van Budapest (HU)

Maria Persdotter Isaksson, Växjö (SE)

Steve Turner,
Manchester Enterprises (UK)

Danièle Poliautre, Lille (FR)

Watts besparen door
B11 te communiceren
EN met de gezinnen.

Fernando Pais, Cascais (PT)

Lokale festivals een
B12 groen tintje geven:
FR inspiratie uit het
Brittany concept.

Jean-Luc Daubaire, Rennes (FR)
Béatrice Macé, Rennes (FR)

Gemeenschappelijke
B13 ambities: hoe aan
energiestrategieën en
EN
–projecten werken
met de zustersteden?
Een managementinstrument voor duurzame
stadsontwikkelingsproB14 jecten, gebaseerd op
EN de Building Research
Establishment Environmental Assessment
Method (BREEAM).

Thomas Dresel, Freiburg (DE)
Een vertegenwoordiger
van Padua (IT)

Eva Naessens, Gent (BE)

Jaarlijkse Algemene Vergaderingen van
Energie-Cités & Climate Alliance (Alleen voor leden)

16.30 – 18.30

Koninklijke Musea voor Schone
Kunsten van België

vanaf 19.00

vanaf 19.00

Rondleiding door de tentoonstelling

«Het Belgisch stripverhaal, een kruisbestuiving»

20.00

Galadiner

Met muziek en de volgende intermezzo’s :
Sylvia Generoso, La Revue Durable
(FR)

• Officiële uitreiking Display® «Towards Class A»
• Lancering van de «Renewable Energy Sources Champions League»

11.00 – 12.30

Vrijdag 24 april 2009
8.45 – 9.00

Wat doen de Europese burgemeesters vandaag al om te
bouwen aan de energietoekomst op het niveau van de steden?
Inleiding
Pierre Laconte (International Society of City and Regional Planners – ISOCARP)

Video om de dag te beginnen:

In het voetspoor van Riga en Heidelberg, steden die zich geëngageerd
hebben in het Convenant van Burgemeesters …
9.00 – 9.05

Hebt u meegespeeld?

Was u een milieubewuste afgevaardigde?
De koolstofvoetafdruk van onze ontmoeting.
Pascal Vermeulen, Climact (BE)

Het Convenant, een springplank oM beter
te doen dan de 3x20 uitdaging?

9.05 – 9.35

Stina Soewarta (adjunct-kabinetschef van de commissaris voor energie
Andris Piebalgs)

Langetermijnstrategieën: drie steden vertellen hun verhaal aan de andere
Bo Frank, Burgemeester, Växjö (SE)
Colin Hall, Raadslid, district Sutton (UK)
Manuela Rottmann, Schepen, Frankfurt (DE)
Michael Cooke, Raadslid, gemeenteraad van Leicester (UK)
Richard Elelman, Schepen, Figueres (ES)
Alan Coleman, Raadslid, Cork County (IE)
Jana Drapalova, Burgemeester, Brno-Novy Liskovec (CZ)
Denis Baupin, Schepen, Parijs (FR)
Lian Merkx, Schepen, Delft (NL)
Joachim Lorenz, Schepen, München (DE)
Freddy Brunner, Raadslid, St. Gallen (CH)
Franco Orlando, Raadslid, Modena (IT)
Tom Balthazar, Schepen, Gent (BE)
Evelyne Huytebroeck, Brussels minister bevoegd voor Leefmilieu,
Energie en Toerisme (BE)
12.30 – 12.45

Fotograaf: Paul O’Driscoll

Het Convenant van Burgemeesters:
Een behendigheidsspelletje!

9.35 – 10.05

Kristina Dely (Energie-Cités, Hoofd van het kantoor van het Convenant
van Burgemeesters)
Pirita Lindholm (hoofd van het kantoor van Brussel, Climate Alliance)

Hoe kan het programma «Energie Intelligent
Europe» de steden helpen?

10.05 – 10.20

Patrick Lambert, Directeur EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation)

Koffiepauze

Start nu uw lokaal spel!

Evelyne Huytebroeck, Brussels minister belast met Leefmilieu, Energie en Toerisme (BE)
Eckart Würzner, Burgemeester van Heidelberg, president van
Energie-Cités ( DE)

- Hoe er zich bij aansluiten en hoe het in de praktijk brengen

10.20 – 11.00

Lokale visies delen:

12.45 – 14.30

Buffetlunch

14.30 – 17.00

Sitebezoeken & tentoonstellingen

Groen bezoek: De productie van groene energie integreren in gebouwen in
de steden.
Blauw bezoek: De energieprestatie van gebouwen verbeteren zonder aan
het cultureel erfgoed te raken.
Rood bezoek: Normen voor passiefgebouwen toepassen in de stad.
Surf naar de website van de Ontmoeting op www.energie-cites.eu of
www.climatealliance.org voor een gedetailleerde beschrijving van en de inschrijvingen
voor elk bezoek.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Donderdag 23 april & vrijdag 24 april : Plaats van afspraak

Overnachtingen

Management Centre Europe - MCE
Waterleidingsstraat 118
1050 Brussel

Hotels
www.resotel.be/energie
Bed and Breakfast
www.bnb-brussels.be

Inschrijvingsprijs
• 200 € voor gemeenten, lokale energieagentschappen en verenigingen uit de
Europese Unie.
• 300 € voor de andere deelnemers.
• Gratis voor de sprekers en de leden van Energie-Cités en Climate Alliance
(maximaal 2 personen).
• Gratis voor de deelnemers op vrijdag.

Agenda, plaats van afspraak en vervoer
Woensdag 22 april om 19 uur : Welkomstcocktail
Stadhuis van Brussel (Gotische Zaal)
Grote Markt
1000 Brussel
Om er te geraken :
• Vanuit het Zuidstation: Tram nr. 3, richting Noordstation, afstappen aan
Beurs, vervolgens 5 min. wandelen
• Vanuit het Centraal en halte Konin : 5 min. wandelen

Om er te geraken :
• Vanuit het Zuidstation: Tram nr. 81, richting Montgomery,
afstappen aan Drievuldigheid, vervolgens 5 min. wandelen
• Vanuit het Centraal Station: Bus nr. 38, richting Helden,
afstappen aan Vleurgat, vervolgens 10 min. wandelen
• Tram nr. 94 : afstappen aan Bailly, vervolgens 5 min. wandelen
Donderdag 23 april om 20 uur : Galadiner
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Regentschapsstraat 3
1000 Brussel
Om er te geraken :
• Metrolijn 1, afstappen aan Centraal Station of Park vervolgens 10 min.
wandelen.
• Tram 92, 94 afstappen aan Koning, vervolgens 3 minuutjes wandelen.
• Bus 27, 29, 38, 95 afstappen aan Koning, vervolgens 3 min. wandelen
Vervoer tussen Brussels Airport en Brussels City
• Er rijdt een trein om de 15 min. (ticket : 2,80 €). In de luchthaven bevindt
het treinstation zich helemaal beneden. Om het congres te bereiken, moet u
afstappen aan het station Centraal Station.
• Luchthaven lijn nr. 12 : 1 bus om de 20 min. (ticket : 4 €). Om het congres te
bereiken, moet u afstappen aan het station Luxemburg en bus nr. 38 nemen,
richting Helden, afstappen aan Vleurgat, vervolgens 10 min. wandelen.

Om uw route binnen Brussel te plannen, kunt u naar
de webpagina van het openbaarvervoerbedrijf MIVB gaan:
www.mivb.be
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