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‘We moeten onze doelstellingen
leren vertalen naar realisaties’
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“Voor transitie op het vlak van klimaat of mobiliteit heb je
grote plannen, grote kaders nodig maar die alleen volstaan
niet. Je moet ook veranderingen op het terrein verwezenlijken - samen met overheden op alle niveaus, kennisinstellingen, organisaties, burgers – en zo bewijzen dat het anders en
beter kan. We hebben tot nu heel veel energie gestoken in
het formuleren van grote doelen, maar we hebben te weinig
met de voeten in de modder gestaan.” Joachim Declerck en
Architecture Workroom Brussels nemen de handschoen op.
Lees het interview vanaf p. 8.
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