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viWTA in het
Parlement
Naar aanleiding van de
resultaten van het
viWTA-onderzoek
"Jongeren en gaming"
en de daarop gebaseerde
aanbevelingen, hebben
alle
meerderheidspartijen
plus Groen! een resolutie
klaargestoomd die
computergames uit de
taboesfeer moeten
halen. De auteurs van de
resolutie willen er alles
aan doen om de
bescheiden
game-industrie in
Vlaanderen te houden en
te stimuleren. De
resolutie krijgt ook steun
vanuit het federaal
parlement, met een
wetsvoorstel voor een
uitbreiding van de tax
shelter voor audiovisuele
producties naar games.
Ook de
viWTA-aktiviteiten rond
nanotechnologie (met
onder andere het
technologiefestival in het
Vlaams Parlement najaar
2007 en het dossier
"Nanotechnologie; stand
van zaken") werpen
vruchten af; er wordt
gewerkt aan een
resolutievoorstel rond
nano. Dit voorstel vraagt
de Vlaamse regering o.a
om het onderzoek op
vlak van
nanowetenschappen te
stimuleren en dit met
aandacht voor de
gevolgen op het
leefmilieu en de
gezondheid. Er wordt
nadruk gelegd op de
keuze om enkel
vredelievende
ontwikkelingen en
toepassingen te steunen.
Meer info:
Robby Berloznik
02 552 40 50
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ENERGIE NU. EN MORGEN ?
Studiedag 12 december, zaal De Schelp
Op vrijdag 12 december 2008 van 9.30 uur tot 16.30 uur organiseert het
viWTA ‘Energie nu. En morgen?’. Deze studiedag vindt plaats in het kader
van het viWTA-programma “Energie & klimaat:debat in Vlaanderen”.
De bedoeling van deze dag is van alle betrokken actoren (zowel beleid,
als onderzoeksinstellingen, ngo’s en industrie) samen te laten reflecteren
over ons toekomstig energiesysteem. De dag zelf is gestructureerd rond
een plenaire sessie in de voormiddag waar door sprekers van de Europese Commissie (Stef
Vergote, DG Milieu) en het Internationale Energie Agentschap (Dolf Gielen) het energiedebat
mondiaal geschetst zal worden en 2 parallelle workshops in de namiddag waar zal
gedebatteerd worden over aandachtspunten en prioritisering voor Vlaanderen. Alle
deelnemers ontvangen op voorhand een viWTA-dossier met een samenvatting van de
resultaten van het programma Energie en klimaat.
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via: viwta@vlaamsparlement.be

Meer info: Donaat Cosaert 02 552 40 54
Een meer gedetailleerd programma komt binnenkort op de viwta-website

lees meer

MIJN AUTO, MIJN GEZONDHEID
Resultaten eerste burgerconventie over fijn stof
Na een volle zaterdag van hard werken en debatteren, heeft een
groep van 224 Vlamingen concrete beleidsmaatregelen geformuleerd
in de strijd tegen smog en fijn stof. Een absolute prioriteit is dat de
kwaliteit van het openbaar vervoer moet verhogen om het gebruik
van de auto te verminderen. Het zou niet alleen goedkoper moeten zijn, ook betere
informatie over reisplanning van trein en bus is nodig. Fietsgebruik zou aangemoedigd
moeten worden door premies of door het stimuleren van publieke fietsen in de stad, door
veiliger fietspaden en door het kruisen van zwakke en sterke verkeersgebruikers zoveel
mogelijk te vermijden. Naast het openbaar vervoer, moet de overheid innovatieve en
milieuvriendelijke technologieën stimuleren zoals auto’s op waterstof of de elektrische auto.
Alle slotconclusies en aanbevelingen werden verzameld in een eindrapport. Aan het eind van
de dag overhandigden de jongste en de oudste deelnemer (18 en 75 jaar jong) het
eindrapport aan mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams Parlement. Zij
engageerde zich om dit resultaat door te geven aan de andere parlementsleden en zich in de
komende weken te buigen over de inhoud van dit document. Bovendien was zij vol lof over
het proces van de Burgerconventie. “Vandaag hebben we een prachtig voorbeeld gezien van
hoe de democratie kan verbreed worden via participatieve methoden.”
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Meer informatie:
Dit evenement kadert in een breed onderzoek naar de problematiek van fijn stof en
gezondheid. Een voorstudie en workshop met deskundigen resulteerden in een studierapport
en discussiebrochure. Aan de hand van deze brochure formuleerden de burgers hun
bevindingen en ideeën. Het studierapport, de discussiebrochure, de slotconclusies en een
leesgids vindt u op de website: www.viwta.be
Willy Weyns (02 552 40 52)

WETENSCHAP VOOR EEN BETER LEVEN
ESOF 2008
Van 18 tot 21 juli vindt in Barcelona 'Euroscience Open
Forum' (ESOF), onder de titel 'Science for a better life' plaats. ESOF
brengt duizenden wetenschappers, beleidsmakers, geïnteresseerde
burgers, studenten, vertegenwoordigers van ngo's,... samen voor
drie dagen lezingen, workshops, discussies, presentaties, poster
sessies,...
EPTA, de Europese koepel van parlementaire TA-organisaties, organiseert op ESOF een
sessie 'The interaction between Democracy and Expertise - Dilemmas for Parliaments'.
Tijdens deze sessie zullen verschillende parlementaire TA-instellingen projecten en
projectresultaten voorstellen die een debat kunnen inspireren over het binnenbrengen van
expertise van wetenschappers, stakeholders en gewone burgers in parlementaire
besluitvormingsprocessen. Het viWTA is sterk vertegenwoordigd in deze sessie. Niet alleen
presenteren ze de resultaten van het project over Convergerende technologieën (2006,
uitgevoerd samen met het Rathenau-instituut), ook het festival Nano Nu (november 2007)
zal uitgebreid worden voorgesteld. Tot slot participeert het viWTA ook aan de paneldiscussie
dat de sessie afrondt. De Europese parlementsleden Saïd El Khadroui, Malcolm Harbour, Paul
Rübig en Jorgo Chatzimarkakis zullen eveneens deelnemen aan deze sessie."
Meer info: Stef Steyaert (02 552 40 51)
Info over het project Convergerende technologieën:www.viwta.be
Info over het festival Nano nu:www.nanonu.be
lees meer
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