Belgische-Energie en milieuprijs 2016
Persbericht

Voor het 11de opeenvolgende jaar wordt er opgeroepen tot duurzame projecten!
Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs hulde gebracht aan meer dan 2.000 Belgen die
alleen of via hun organisaties op een uitzonderlijke manier hebben bijgedragen aan het uitwerken van
een duurzame toekomst op lokaal, regionaal en nationaal niveau.
Voor de 10de editie, de wedstrijd heeft opnieuw tot doel de verwezenlijkingen van burgers, van
ondernemingen, van gemeenten, van instellingen op het vlak van milieu en energie voor te stellen,
positieve en reproduceerbare initiatieven te stimuleren en succesverhalen bekendheid te geven.
Ook dit jaar zullen niet minder dan 9 trofeeën worden uitgereikt tijdens de prestigieuze
prijsuitreikingsceremonie die plaatsvindt in Brussel op 2 juni 2016 en valt samen met de Wereldmilieudag
op initiatief van de Verenigde Naties.

Inzet voor de toekomstige generaties
Ook al zijn we met velen om te handelen, de uitdaging aan te gaan en ons in te zetten, we moeten ook
weten hoe we ruchtbaarheid aan deze initiatieven kunnen geven in het belang van ons allemaal.
Dit is precies het doel van de Belgische Energie- en Milieuprijs.
Bijgestaan door eminente partners, tal van ondersteunende organisaties en dankzij heel veel aandacht in
de media, wil deze Prijs :
- de verwezenlijkingen van burgers, bedrijven, steden, gemeenten of dorpen, instellingen en de nonprofitsector op het vlak van milieu en energie voorstellen,
- positieve en navolgbare initiatieven aanmoedigen,
- de succesverhalen verspreiden.
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Op de avond van de prijsuitreiking beloont de prijs in aanwezigheid van de pers en van meer dan 300
Belgische prominenten de beste acties en initiatieven van alle geledingen in onze samenleving.
Het succes van de Belgische Energie- en Milieuprijs toont aan in hoeverre vele Belgen hebben besloten
om te handelen en niet te ondergaan en zo te getuigen van burgerschap.

De dossiers moeten ten laatste op 24 maart 2016 worden ingediend.
Informatie en inschrijvingen : www.eeaward.be - info@eeaward.be

Ze hebben gewonnen
Categorie Business Sustainable Project Award,
Leuven Klimaatneutraal 2030 (LKN2030) : Voor een duurzaam, aangenaam en veerkrachtig Leuven.
LKN2030 vormt het kader waarbinnen reeds 130 (boven)lokale partners en burgers via een sociaal
rechtvaardige en structureel ingebedde transitie meebouwen aan een duurzame toekomst. De vzw
coördineert de klimaatactieplannen en participatietrajecten, sensibiliseert, communiceert, monitort, reikt
hefbomen aan waarmee partners de klimaatuitdaging kunnen aangaan.
Meer info : www.leuvenklimaatneutraal.be
Categorie Public Sustainable Development Award,
Stad Antwerpen met de actie “Kleinschalig Groen, Grootschalige aanpak”.
De stad wil samen met haar bewoners kleinschalig groen veilig stellen en opwaarderen. Geveltuinen en
samen tuinen raken allebei aan verscheidene aspecten van ‘het stadsleven’: het klimaat, biodiversiteit,
participatie, gezonde voeding, samenwerking en ontmoeting tussen bewoners ...
Met de actie ‘Minder grijs, meer groen’ worden buren door geveltuinvrijwilligers, opgeleid door het
EcoHuis, begeleid bij het samen geveltuinen aanleggen in ondertussen meer dan dertig straten in de stad.
Meer info : www.antwerpen.be/ecohuis
Categorie International Polar Foundation Award,
Het college Onze Lieve Vrouw ten Doorn ( Eeklo) met het project Act for the Climate.
De leerlingen van het 2de beroepsvoorbereidend leerjaar van het College O.L.V.-Ten Doorn werkten het
project Act for the Climate uit. De vijf klassen werden uitgedaagd door Bekende Vlamingen tot een
duurzame ingreep op school. Alle klassen bereikten hun objectieve, en zo veroverden ze samen de
duurzaamheidstrofee die overhandigd werd door Vlaams minister van Natuur en Leefmilieu Joke
Schauvliege. Tijdens de slotshow stelden ze hun project voor aan de andere leerlingen van de school, met
hulp van stand-upcomedian Bart Cannaerts.
Meer info : www.coltd.be
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