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Gezien het feit dat onze gemeente het Convenant van Burgemeesters heeft getekend, met als doel verder te
gaan dan de “3x20” doelstellingen van de Europese Unie (vermindering CO 2-uitstoot met minimaal 20% in 2020 als
gevolg van een toename in energie-efficiëntie van 20% en een 20% aandeel aan duurzame energiebronnen in het
totale energieverbruik) of andere ambitieuze lokale energie- en klimaatdoelstellingen heeft,
Gezien het feit dat een gemeenschappelijke aanpak nodig is om de bevolking erbij te betrekken om deze doelen
te kunnen bereiken,

VERPLICHT ONZE GEMEENTE ZICH OM EEN ENGAGEM ENT
AAN TE GAAN OM BIJ TE DRAGEN AAN EEN NIEUW ENERGIE EN KLIMAATBELEID IN EUROPA!
Door toetreding tot de Europese E N G A G E campagne kan onze lokale overheid:
► toegang krijgen tot de E N G A G E POSTER TOOL die de productie van creatieve posters mogelijk maakt,
waarop deelnemers te zien zijn met hun persoonlijk klimaat statement,
► gebruik maken en delen van locale ervaringen en netwerken met andere Europese lokale overheden.
Door deel te nemen aan de Europese E N G A G E campagne, verplicht onze
gemeente zich:
►

om deel te nemen aan het Convenant van Burgemeesters of andere lokale
energie- en klimaatdoelstellingen op regionaal of nationaal niveau, via:
▪

de uitvoering van een lokale ENGAGE campagne,

▪

publicatie van ENGAGE posters,

▪

de promotie van ENGAGE tijdens regionale evenementen,

▪

de organisatie van bijeenkomsten tussen gemeentelijke afdelingen, die
georganiseerd kunnen worden tijdens bestaande regionale evenementen,

►

tot het mobiliseren van alle deelnemers: ambtenaren, lokale stakeholders en
burgers,

►

enkele deelnemers te monitoren en hun energieverbruik te evalueren om
daarmee aan te tonen dat participatieve campagnes inderdaad leiden tot
energiebesparing en meetbare resultaten:
Ambtenaren Stakeholders Burgers
Percentage geëvalueerde
25-50%
15-20%
10-20%
deelnemers

►

een jaarlijkse bijdrage van € 1000 te betalen voor het gebruik van de ENGAGE
poster tool en de ter beschikking gestelde diensten.

Als coördinator van de E N G A G E
campagne, verplicht Energy Cities zich:
►

om elke gemeente de mogelijkheid te geven
elke geproduceerde ENGAGE poster te
downloaden als een PDF file,

►

om elke lokale overheid te voorzien van
relevante informatie die nodig is voor het
uitvoeren van een locale participatieve
ENGAGE campagne, wanneer daar om
gevraagd wordt,

►

om ENGAGE te promoten via de officiële
website www.citiesengage.eu.

In tweevoud sturen naar Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon:
►

Wettige vertegenwoordiger van de gemeente:

_________________________________________
Mevr./Dhr.: ________________________________
Functie: __________________________________

Datum, stempel en handtekening

►

Project Coordinator:

► Voor Akkoord:

Mevr./Dhr.: _______________________
Functie: _________________________
Email: ___________________________
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Tel: _____________________________
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