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GoodPlanet Belgium beantwoordt vragen van burgers 
over de Belgische energietransitie 
 
Naar een koolstofarme samenleving in 2050 
Om de klimaatverandering te keren, moeten we onze maatschappij helemaal anders indelen. Dat is 
een grote en complexe uitdaging. Elke uitdaging is echter een kans om het beter te doen. Welke 
keuzes moeten we nu maken voor een gezonde planeet en een betere toekomst voor iedereen? En 
welke gemeenschappelijke koers stippelden onze overheden in het Belgisch Energiepact uit om 
onze maatschappij koolstofarm te maken tegen 2050? Om de juiste keuzes te kunnen maken voor 
onze samenleving, nu en in de toekomst, is het belangrijk om de maatschappelijke uitdagingen te 
kennen en te begrijpen. 

Stel een vraag 
Met de campagne Wat doen we voor het klimaat?  wil GoodPlanet Belgium burgers informeren over 
de transitie naar een koolstofarme samenleving. Iedereen kan een vraag stellen via de website. Het 
team van GoodPlanet beantwoordt gedurende een maand wekelijks een selectie van de meest 
gestelde vragen. 

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet Belgium: “GoodPlanet is ervan overtuigd dat educatie 
een belangrijke rol speelt bij de transitie naar een duurzame samenleving. Via onze projecten op 
het terrein voelen we veel goesting om actie te ondernemen voor het klimaat. Maar we merken dat 
jongeren, leerkrachten, ouders of werknemers ook met heel wat vragen zitten.” 

 

Wat doet GoodPlanet Belgium voor het klimaat? 
GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren. Via 
projecten, campagnes en workshops verspreidt de organisatie kennis en plant ze zaadjes voor 
verandering. Van acties rond energiemonitoring en besparing tot projecten rond hernieuwbare 
energie in scholen en bedrijven. Van energy parties bij burgers thuis tot schoolvervoerplannen. 
GoodPlanet Belgium is ook ambassadeur van de klimaatcampagne Sign for my future. Ontdek al 
onze projecten op www.goodplanet.be  
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