'Dit is onze laatste strohalm'
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Twee weken geleden schreef Carl Huybrechts in Dag Allemaal nog dat hij gruwt van de hoeveelheid energie die in België verspild
wordt. Het bleken profetische woorden, want inmiddels startten elf BV's een klimaatzaak op waarbij ze onze overheden in gebreke
stellen.
Onder anderen Tom Lenaerts, Stijn Meuris, Nic Balthazar en Francesca Vanthielen hebben een milieurechtszaak tegen de
verschillende Belgische overheden aangespannen.
'Ik ben bezorgd over ons milieu en botste steeds vaker op gelijkgestemde zielen', zegt actrice en presentatrice Francesca Vanthielen.
'Het betreft stuk voor stuk mensen die inzien dat er nú iets moet gebeuren. Deze rechtszaak is onze laatste strohalm. Onze politici
beloven al jaren dat ze iets aan ons milieu willen doen, maar er gebeurt niets.'
GOEDE HUISVADER
'Er moet niet meer gediscussieerd worden over de al dan niet nefaste gevolgen van onze levenswijze op het milieu: wetenschappers
van over de hele wereld hebben dat al ruimschoots aangetoond', gaat Francesca verder. 'Het is de verantwoordelijkheid van elke staat
om als goede huisvader over het land te waken. Maar natuurlijk moeten wij ook zélf milieubewuster handelen. Ik snap bijvoorbeeld
nog altijd de mensen niet die in de winter hun auto starten en dan tien minuten blijven zitten om zogezegd hun motor op te warmen. Of
vrachtwagenchauffeurs die parkeren, de motor laten draaien en ondertussen hun krant lezen. Ik wil niet dat alle wasmachines worden
vernietigd, maar er zijn veel makkelijke maatregelen die we kunnen nemen. Het is de plícht van onze overheid om een duidelijk
wettelijk kader te scheppen dat ons individueel gedrag stuurt zodat we collectief de gewenste resultaten halen. '
Milieubrigade
Onze huiscolumnist Carl Huybrechts, die twee weken geleden nog schreef hoe hij zich ook in zijn eigen gezin ergert aan
energieverspilling, is niet betrokken bij dit initiatief, maar hij juicht het wel toe. 'Hoe kan de overheid mensen sensibiliseren als ze
shoppingcentra en winkelketens als C&A of Carrefour op een bijna misdadige manier met energie laat omspringen?' zegt hij. 'In de
gigaboetieks laten ze 's winters de deuren wagenwijd openstaan en wordt warme lucht de straat op geblazen, in vele supermarkten
staan vriesbakken gewoon open terwijl de verwarming op volle toeren draait. In openbare gebouwen zoals postkantoren of stations en
zelfs in scholen is het niet veel beter. Daarom pleit ik voor een milieubrigade: als je een school of winkel ziet die een loopje neemt met
ons milieu, stuur dan een mail naar milieubrigade@telenet.be. Dan maken we een lijst met winkels waar je omwille van het milieu beter
niets meer koopt. Zo zullen al die foute commerçanten heel snel doeltreffende deursassen installeren en is de waanzin van de open
koeltogen voorbij.'
Drastisch
Minister van Milieu Joke Schauvliege heeft gemengde gevoelens bij de rechtszaak. 'Enerzijds juich ik het toe dat BV's zich voor
het milieu inspannen, maar anderzijds vind ik het nogal drastisch dat ze daarvoor juridische stappen ondernemen', zegt ze. 'In een
democratie worden politici beoordeeld door de kiezers en niet door de rechtbank. Vlaanderen heeft in 2012 trouwens wel de Kyotonorm gehaald. Iederéén kan zijn steentje bijdragen en we zullen er alles aan doen om onze CO2-uitstoot tegen 2030 te doen dalen
met veertig procent. Maar ik besef dat er nog veel werk aan de winkel is, zeker op vlak van mobiliteit.' n KVDP
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