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V O O R W O O R D

Terwijl de klimaatklok steeds luider tikt en de politieke wil en durf ontbreken, liggen 
oplossingen op tafel die de gekende recepten overstijgen. De samenleving van morgen is 
volop in de maak. En ze smaakt meer dan ooit lokaal.

De strijd om het klimaat is vandaag heviger dan ooit. Ze verbindt een brede coalitie die 
kiest voor radicaal klimaatoptimisme en veel goesting heeft om dingen in beweging 
te zetten. Burgerbewegingen, denkers en ondernemers die zij aan zij innovatieve 
alternatieven ontwikkelen voor de manier waarop we wonen en werken, ons verplaatsen, 
eten en consumeren. Talrijke steden en gemeenten die een klimaatbeleid niet enkel als 
noodzaak zien, maar als opportuniteit om met concrete acties iets waardevol te doen voor 
hun inwoners en planeet.

Als schepen, raadslid of lokale groep sta ook jij aan de frontlinie van de samenleving van 
morgen, waar tastbare innovatie, briljante samenwerkingen en durf mogelijk zijn. Laat je 
inspireren door de creativiteit en het optimisme van de wereldwijde klimaatbeweging, en 
geef het door. Met dit receptenboek hoopt Groen je langs tien concrete routes op weg te 
helpen om — met ‘a touch of genius en heel veel moed’ — de samenleving in vervoering te 
brengen voor het klimaat. 

Veel leesplezier — en vooral — veel succes!
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H O E  G E B R U I K  J E  D E Z E 
K L I M A A T W I J Z E R ?

Is jouw stad of gemeente goed op weg om helemaal klimaatneutraal te worden? Of 
heb je geen idee hoe je minder CO2-uitstoot vertaalt naar een concreet klimaatplan? 
Deze klimaatwijzer neemt je mee langs tien beleidsroutes, op weg naar een snelle en 
efficiënte lokale klimaatwinst op maat van jouw stad of gemeente, binnen de vier cruciale 
thema’s: energie, mobiliteit, economie en landbouw/voeding. Elke route verkent concrete 
beleidsvoorstellen en acties waaruit je zelf de meest toepasselijke kan filteren. 

Als schepen wordt nadenken over klimaat met deze gids achter de kiezen een 
automatische reflex in elke beslissing. (Oppositie)raadsleden vinden hier munitie om 
het lokaal klimaatbeleid in vraag te stellen en constructieve voorstellen te doen in de 
gemeenteraad. Ook groepen zonder mandataris kunnen hier inspiratie opsnuiven. De 
politiek opbouwwerker in jouw regio kan je helpen bij de ondersteuning. 

Voel je het zelf kriebelen om aan de slag te gaan? Achteraan deze gids en op 
www.groen.be/klimaatwijzer kan je grasduinen tussen contactgegevens en handige 
hyperlinks naar de websites van alle nuttige organisaties die hier aan bod kwamen. 

Onderstaande symbolen geven bij elke actie telkens aan wat de moeilijkheidsgraad is. Dat 
laat je toe om in te schatten of het voorstel past binnen jouw lokale context. 

CO2 

Hoe groot is de impact 
op de reductie van de 

CO2-uitstoot?

GELD

Hoeveel budget  
heb je nodig om de actie 

te realiseren?

TIJD

Kan je de actie op lange 
of korte termijn 

realiseren?

PERSONEEL

Hoeveel ruimte in het 
takenpakket van het 
gemeentepersoneel 

vraagt het?
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D R I E  E S S E N T I Ë L E 
S L E U T E L S  T O T  S U C C E S

1. PARTICIPATIE

De samenleving verandert, en ook het beleid moet met zijn tijd mee. Een klimaatbeleid 
is een noodzaak, maar ook een instrument om iets concreet te realiseren dat voor de 
lokale gemeenschap een enorme waarde heeft. Talrijke bottom-up initiatieven tonen 
aan dat burgers, ondernemers en organisaties meedenken en mee timmeren aan een 
klimaatvriendelijke omgeving. Die capaciteit kan je als lokaal bestuur gebruiken. In 
combinatie met politieke daadkracht wordt het lokaal klimaatbeleid in jouw stad of 
gemeente gegarandeerd een succes. 

Waarom?

ff  Je versterkt de democratie. 

ff  Participatie leidt tot mede-eigenaarschap en verbreedt het draagvlak, zodat er 
nadien minder weerstand zal zijn tegen je beleidsbeslissingen.

ff  Je vergaart expertise, ervaring en kennis bij burgers. Zo ontstaan nieuwe ideeën.

ff  Stimuleert de sociale cohesie en verstevigt het lokale netwerk.

Wie betrek je?

ff Organisaties, verenigingen of burgers uit de regio die nauw betrokken zijn bij 
duurzaamheids- en milieuthema’s en het gemeentelijk beleid. (voedselteam, de 
lokale Natuurpuntafdeling, buurtoverlegplatform, ...).

ff Neem lokale ondernemers mee op sleeptouw.

ff Niet-georganiseerde inwoners.

ff  Denk verder dan de ‘usual suspects’: misschien is de parochiale werking, 
moskee of het woonzorgcentrum wel geïnteresseerd?

ff  Kwetsbare personen (via je OCMW-afdeling of de lokale armoedevereniging).
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Enkele vuistregels

ff Participatiemomenten zijn geen informatiemomenten waar je enkel draagvlak 
zoekt voor beslissingen die al genomen zijn. Geef burgers echt inspraak.

ff Creëer letterlijk nabijheid door langs te gaan in verschillende wijken.

ff Creëer win-winsituaties.

ff Betrek van bij het begin zowel politici als personeel via een interne stuurgroep 
bij de opmaak van het participatietraject en bepaal samen de doelstellingen en 
werkvorm. Zo creëer je meer draagvlak. 

ff Baken je doelstellingen duidelijk af en denk goed na over je methodiek, 
eventueel met behulp van een extern bureau. 

ff Zorg dat de input van de participatieve momenten ook zichtbaar is in de 
uiteindelijke plannen.

ff Participatie is geen verdoken besparing.

ff Reken je tijd ruim. Participatie en inspraak vragen tijd, maar lonen  
zeker de moeite.

2. FINANCIERING

Een lokaal klimaatbeleid voeren, heeft ook een kostenplaatje. Het is niet altijd 
eenvoudig je partners ervan te overtuigen om hierin te investeren. Hier vind je een 
overzicht van de voornaamste hulplijnen die de impact van klimaatinvesteringen op 
het gemeentelijk budget beperken. 

Subsidies

ff Vanaf 2016 voorziet Vlaanderen jaarlijks 300.000 euro klimaatsubsidies, 
30.000 voor telkens 2 winnaars per provincie. De ondertekening van het 
Burgemeestersconvenant is één van de belangrijkste voorwaarden. 

ff Vlaams-Brabant: 500.000 euro op jaarbasis.

ff Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij lanceren regelmatig 
interessante projectoproepen. 

ff  Ook Europa heeft heel wat subsidieprogramma’s. Meer info op de webstek van 
het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (Vleva). 

ff Onder de koepel Horizon 2020 van NCP kan je terecht voor Europese subsidies 
in Brussel rond duurzame innovatie.
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ff Ook Infrax en Eandis, de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit, 
bieden financieringsmogelijkheden en praktische ondersteuning aan. 

Alternatieve financiering

ff Rollend klimaatfonds 
Sommige klimaatmaatregelen vragen een grote investering in het begin, 
maar genereren op termijn een terugverdieneffect. Een rollend klimaatfonds 
betekent dat je die besparing herinvesteert in nieuwe klimaatmaatregelen. Zo 
kan je op lange termijn aan een duurzaam klimaatbeleid werken. Het systeem 
is momenteel al in de provincie Vlaams-Brabant een succes. 

ff Groepsaankopen 
Organiseer samen met buurgemeenten of via de intercommunale een 
groepsaankoop voor klimaatvriendelijke producten. Dat vraagt geen extra 
budget, maar levert winst voor het klimaat en de portemonnee. Zo kan je 
kosten verlichten voor gemeentelijke aankopen (vb. klimaatvriendelijke 
printers), maar ook voor producten waar burgers van kunnen genieten zoals 
bijvoorbeeld E-bikes. 

ff Energy Service Company (ESCO)  
Helpt lokale besturen om de energieprestatie van gemeentelijke gebouwen te 
verbeteren, van prefinanciering tot de volledige opvolging van het proces. Het 
bedrag dat je zo op de gemeentelijke energiefactuur bespaart, betaalt je lening 
aan ESCO terug. Je gaat met Esco als lokaal bestuur een resultaatsverbintenis 
aan. Als het boogde resultaat niet wordt bereikt, moet Esco een vergoeding 
betalen aan het lokaal bestuur. Indien wel, wordt een prestatiebeloning voorzien. 
Beiden hebben er dus alle belang bij dat het beoogde resultaat wordt behaald.

ff Crowdfunding zit in de lift. Overal zie je platformen verschijnen waar 
particulieren, verenigingen en bedrijven online fondsen zoeken of leningen 
ophalen bij burgers. Ook voor het lokaal bestuur is hier een rol weggelegd:

fJ Heeft een inwoner, vereniging of bedrijf een klimaatvriendelijk idee maar 
ontbreken de middelen om het om te zetten in de praktijk? Ontmoedig hen 
niet, maar verwijs naar deze financieringsvorm als alternatief.

fJ Richt een lokaal Growfundingplatform op. In meer landelijke gebieden 
kan je beter regionaal, eventueel via een intercommunale, werken om een 
voldoende grote desiteit te garanderen.

fJ Spreek burgercoöperaties aan die mee kunnen vormgeven aan 
de energietransitie. Meer info in het hoofdstuk energie, verder in  
deze klimaatwijzer.
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3. COMMUNICATIE

Het volstaat niet dat mensen weten dat het initiatief bestaat. Het doel wordt maar 
bereikt als ze ook actief betrokken zijn en blijven. Slimme communicatie is onontbeerlijk 
om je klimaattraject tot een succes te maken.

Hoe concreter, hoe beter

ff Focus op de concrete voordelen voor burgers in plaats van theoretische 
CO2-targets als je naar extern publiek communiceert. Hoeveel bespaart dat 
op hun factuur? Wat doet dat met hun buurt, hun gezondheid, praktische 
beslommeringen in het dagelijks leven, ...

ff Niemand heeft een boodschap aan een ellenlange, abstracte theorie. Een 
ervaringsverhaal, quotes en foto’s werken beter.

Maak je project zichtbaar 

ff Investeer in een aantal goede contacten met lokale journalisten en neem hen 
mee in jouw klimaatverhaal.

ff Lokale media en de klassieke infofolders zorgen voor zichtbaarheid van 
je klimaatproject.

ff Herhaal de boodschap. Een steeds weerkerende zin, slogan, label of een 
overkoepelende campagnenaam roept herkenning op.

ff Denk ook aan het gebruik van online advertenties via sociale media om het 
bereik van je infocampagne te vergroten. Het is minder duur dan je denkt en 
laat je toe je boodschap te richten op inwoners en andere stakeholders met 
een rechtstreekse link met je gemeente. (Zie www.google.be/adwords)

Stimuleer participatie

ff Met sociale media als Twitter en Facebook kan je in dialoog gaan met burgers 
en houd je hen op de hoogte van wat reilt en zeilt in hun stad of gemeente. Dit 
geeft je initiatief een menselijk gezicht en zorgt voor snelle en brede spreiding.

ff Zet participatieve projecten extra in de verf. Ze tonen dat je inspeelt op wat 
leeft en geven burgers het gevoel dat ze deel uitmaken van hun toekomst.
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Wat is het Burgemeestersconvenant? 

Een initiatief van de Europese Commissie waarbij lokale en regionale 
overheden zich engageren om op vrijwillige basis tegen 2020 een 
vermindering van minstens 20% CO2-uitstoot te realiseren door over te 
schakelen naar duurzame energie. Het convenant maakt deel uit van een 
wereldwijde beweging die vanuit Europa lokale besturen engageert in de 
strijd tegen klimaatverandering. Naast toegang tot heel wat Europese 
subsidies, geeft de Eupese uitstraling een boost aan de zichtbaarheid en 
focus van je lokale energiebeleid.

Kan mijn stad of gemeente nu nog ondertekenen? 

Beter laat dan nooit. Elke stad of gemeente komt in aanmerking, alleen of 
samen met nabijgelegen gemeenten. Als je vandaag intekent, krijg je na 
opmaak van het klimaatplan nog vier jaar de tijd om de doelstelling te halen.

Wat wordt precies verwacht? 

Binnen het jaar na ondertekening legt de gemeente een nulmeting en 
een energie-actieplan voor. De nulmeting geeft duidelijk weer hoeveel 
CO2-uitstoot door energieverbruik er is op je grondgebied en waar die 
CO2 vandaan komt. In dat eerste jaar moet je ook een lokaal klimaatplan 
uitwerken (Actieplan voor Duurzame Energie of SEAP1) met een realistisch 
actieplan om CO2-winst te maken tegen een haalbare investering. Daarna 
moet je tweejaarlijks een voortgangsplan indienen. Zo kan de EU je 
engagement en vooruitgang monitoren. 

Ondersteuning? 

De gemeenten die (willen) ondertekenen, kunnen ondersteuning krijgen van 
de territoriaal coördinatoren. Dit kan zowel het provinciebestuur zijn, als 
een intercommunale. Achteraan de gids vind je meer gedetailleerde info en 
contactgegevens om je wegwijs te maken.



Liever concrete en lokaal gedragen 
stappen vooruit, dan een theoretisch 
ambitieus plan zonder draagvlak.
JEREMIE VANEECKHOUT
Ondervoorzitter Groen Nationaal en schepen in Anzegem
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Wat is het belang van het 
burgemeestersconvenant?

Jeremie: ‘Het biedt een unieke kans aan 
lokale besturen om bij te dragen aan de 
verwezenlijking van de EU-doelstellingen. 
80% van de CO2 wordt uitgestoten in 
stedelijke context. Het is niet omdat 
klimaatinitiatieven op de hogere niveaus 
uitblijven, dat je lokaal niets kan doen. 
Klimaatverandering kan je zelfs makkelijker 
gedecentraliseerd aanpakken. Lokale 
overheden staan dichter bij de mensen, 
zijn resultaatgerichter en hebben sneller 
en meer impact op het dagelijkse leven.’ 

Is het niet de taak van Europa, haar 
lidstaten en de gewesten om het 
klimaatprobleem aan te pakken? 

Jeremie: ‘De hogere overheden worden niet 
ontslaan van hun verantwoordelijkheden, 
wel wordt duidelijk dat lokale besturen 
meer dan ooit aan zet zijn. Engagement 
hogerop blijft natuurlijk nodig om echt 
structurele veranderingen door te voeren, 
maar lokaal moeten we de hand aan de 
ploeg slaan. Daar liggen de kansen voor 
een echt klimaatbeleid. Grote structurele 
klimaatmaatregelen worden vaak gezien 
als een dictaat van bovenaf dat gepaard 
gaat met een verlies aan comfort. Lokale 
overheden kunnen burgers tonen dat 
klimaatinitiatieven niet negatief hoeven 
te zijn, maar goed voor het leefmilieu, 
het klimaat én hun portemonnee. Zo 

creëer je een groter draagvlak dat ook 
beslissingen van bovenaf ten goede komt.’ 

Heeft het wel zin om burgers en 
gemeentebesturen om inspanningen 
te vragen, terwijl grote bedrijven 
maar rustig verder blijven doen?

Jeremie: ‘Het klopt dat het Europees 
CO

2-emmissieverhandelsysteem niet 
naar behoren werkt. De prijszetting 
weerspiegelt de echte kost niet en dat 
ondergraaft het systeem. Dat betekent 
niet dat alle andere inspanningen 
zinloos zijn. Het klimaatprobleem laat 
niet toe te wachten tot anderen hun 
verantwoordelijkheden nemen. Dat 
er federaal en in Europa nog heel wat 
misloopt, mag lokaal initiatief niet 
afremmen. In het Europees, Vlaams 
en federaal parlement blijven we die 
problematiek op de politieke agenda 
zetten, maar intussen zit het hart van 
de klimaatbeweging bij burgers en 
lokale besturen. Dat wil Groen mee 
mobiliseren, faciliteren en ondersteunen.’

Volgens critici is het 
burgemeestersconvenant niet ambitieus 
genoeg. Is dat een terechte kritiek?

Jeremie: ‘Het zal niet volstaan om naar 
20% CO2-reductie te streven tegen 2020, 
om daarna terug in oude gewoonten te 
vervallen. Ook op langere termijn zijn 
concrete doelstellingen nodig, zoals 
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sommige provincies en steden nu al 
hun ambitie uitgesproken hebben om 
tegen 2050 of vroeger klimaatneutraal 
te zijn. De ondertekening en de 
vooropgestelde doelstelling behalen, 
is een eerste belangrijke stap in een 
groter transitieproces. Groen wil die 
communicatieve luchtbel doorprikken en 
mee het lokaal engagement begeleiden 
en monitoren. Burgemeesters worden 
door het convenant letterlijk eigenaar 
van het project. Dat moet verder 
gaan dan enkel propaganda richting 
gemeenteraadsverkiezingen 2019. Het kan 
ook een win-winsituatie zijn. Gebruik het 
convenant om je beleid positief in de kijker 

Lokale overheden 
kunnen burgers tonen 
dat klimaatinitiatieven 

goed voor het leefmilieu, 
klimaat én hun 

portemonnee zijn

te zetten, maar ook om burgers mee te 
betrekken, mensen te sensibiliseren en op 
de hoogte te houden van het hele proces.’ 

Is dat wel haalbaar? Wat 
zijn de valkuilen? 

Jeremie: ‘Het grootste gevaar is dat het 
al snel te technisch wordt en het lokale, 
het wervende, het concrete vervalt in 
een zoveelste abstract CO2-reductieplan. 
Technische info werkt voor ambtenaren 
en politici, maar is minder interessant om 
een klimaatbeweging op gang trekken. De 
essentie is niet dat elke punt of komma 
in je klimaatplan 100% klopt, wel dat je ©
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een haalbaar plan kan voorleggen met 
concrete acties die een impact zullen 
hebben op het dagelijks leven van 
mensen. Dit is een unieke kans om op 
alle beleidsniveaus, bij heel verschillende 
actoren van mobiliteit tot industrie 
een klimaatreflex te ontwikkelen en te 
timmeren aan een beleid dat richting geeft 
naar iets wat waarde heeft voor je burgers. 
Liever lokaal gedragen concrete stappen 
vooruit, dan een theoretisch, ambitieus 
en onrealistisch plan zonder partners.’

Wat is volgens jou de sleutel tot 
een succesvol klimaatplan?

Jeremie: ‘Zoek naar draagvlak door 
zoveel mogelijk actoren te betrekken 
en mee te laten denken van beleidsplan 
tot financiering. Zoek naar partners en 
verspil geen tijd aan vijanden. Focus niet 
te veel op zij die niet mee willen, maar wel 
op burgers, bedrijven en raadsleden die 
wel aan de slag willen met het klimaat. 
Dat is een strategische oefening voor 
Groen, zowel in de meerderheid als in de 
oppositie. We mogen ons niet te principieel 
opstellen, maar reiken beter de hand 
aan iedereen die zich wil inzetten. Of je 
engagement nu vertrekt vanuit persoonlijk 
belang, economische ontwikkeling, 
lokale of wereldwijde bezorgdheid: 
het klimaat belangt iedereen aan.’





ENERGIE
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Werk mee aan slimme energie 
Dit hoofdstuk gidst je langs vier mogelijke pistes tot een alternatief en duurzaam 
energiebeleid dat zorgt voor een lagere energiefactuur, minder energieverspilling en 
meer energieonafhankelijke burgers die bewuster omgaan met hun energieverbruik. 

Om de gevolgen van klimaatverandering binnen de perken te houden, wil 
Europa tegen 2020 20% hernieuwbare energie produceren, 20% energie 
besparen en 20% minder CO2 uitstoten. Dat alleen is lang niet voldoende. 

Lokale besturen spelen een cruciale rol om het tij echt te keren. Ze beschikken 
over de meest geschikte communicatiekanalen om burgers en bedrijven op een 
laagdrempelige manier aan te sporen om voor duurzame alternatieven te kiezen.

Via haar investeringsgedrag kan een lokaal bestuur zorgen dat het aanbod aan 
duurzame alternatieven groeit en milieuschadelijke opties uit dat aanbod verdwijnen. 
Verder in dit hoofdstuk kom je te weten hoe je dat precies aanpakt en welke extra 
voordelen groene investeringen voor jouw stad of gemeente kunnen betekenen.

De overgang naar hernieuwbare energie hoeft niet alleen een noodzakelijk ‘kwaad’ te zijn. Het 
biedt ook  kansen om de energievoorziening te democratiseren. Het is aan jou als schepen om 
mee die kans te grijpen.  Raadsleden en lokale groepen kunnen mee voor draagvlak zorgen.

 Hoe werk je mee aan een alternatief 
energiebeleid dat goedkoper, meer 
democratisch en duurzaam is?

Wat kan je lokaal doen om het Vlaamse 
woningpark energiezuiniger te maken?

Propere gemeentelijke investeringen,  
hoe begin je eraan?

 Hoe bespaar je energie en blijf je  
tegemoetkomen aan de lichtbehoefte?



01 ONDERSTEUN 
ENERGIECOÖPERATIES 
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WAT

In Vlaanderen zijn er twee soorten energiecoöperaties actief: burgercoöperaties en financiële 
coöperaties. Bij burgercoöperaties investeren actieve burgers zelf mee in de samenleving, 
in dit geval in productiemiddelen en levering van hernieuwbare energie waarna ze de 
geproduceerde energie ook zelf kunnen verbruiken. Bij financiële coöperaties zijn het niet 
burgers, maar grote energiebedrijven die de investering en productie op zich nemen. 

Burgercoöperaties: bottom up

Ecopower is een bekende leverancier van groene stroom voor Vlaamse huisgezinnen 
en tegelijkertijd de oudste burgercoöperatie in Vlaanderen. Alleen coöperanten kunnen 
stroom afnemen. Elk van de intussen 50.000 coöperanten zijn voor een klein stukje mee 
eigenaar van de energieproductie.

In het kielzog van Ecopower groeide in Vlaanderen een nieuwe lichting ‘bottom up’ 
burgercoöperatieven die een regionaal karakter hebben: Beauvent (West-Vlaanderen), 
Bronsgroen (Limburg), Energent (Gent), Campina Energie (Antwerpse Kempen), Pajopower 
(Pajottenland) en Volterra (Meetjesland).

Hoewel ze in andere regio’s actief zijn, zijn elk van deze coöperaties op dezelfde leest 
geschoeid: door burgers de kans te geven om rechtstreeks te investeren in hernieuwbare 
energie via een democratisch gecontroleerde coöperatie én hen tegelijk enegiebesparing 
te stimuleren willen ze hen democratisch en transparant betrekken bij de energietransitie. 

Om de krachten te bundelen, werd vzw REScoop Vlaanderen opgericht, kort voor ‘Renewable 
Energy Sources cooperative’. Rescoops kunnen zich bezighouden met pakweg dakisolatie 
en ledverlichting, maar nemen ook de energieproductie in de hand. Alle Vlaamse rescoops 
samen hebben intussen 23 grote windmolens (deels in aanbouw), 3 watermolens en meer 
dan 350 installaties voor zonnepanelen. Centraal staan zeven internationaal erkende 
principes van coöperatief ondernemen. 
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Financiële coöperaties: top down

Naast burgercoöperaties zijn er ook financiële coöperaties die top down werken vanuit 
grote energiebedrijven en ook almaar talrijker worden.

Coöperatie  Oprichter

Groenkracht cvba Electrawinds NV
Aspiravi Samen cvba Aspiravi NV
Limburg Wind cvba Limburg Wind NV
Cogreen cvba Electrabel NV

 
Ook zij geven burgers de mogelijkheid om financieel te participeren in hernieuwbare energie, 
maar ondersteunen hun coöperanten niet of nauwelijks om thuis energie te besparen. 
Daarnaast werken deze fincoops ook veel minder democratisch en transparant. Burgers 
kunnen immers géén mede-eigenaar worden. De fincoop geeft een lening aan een NV 
achter de fincoop die daarmee investeert. Net daarom zijn deze ‘fincoops’ een minder 
interessante partner voor een lokaal bestuur dat veel belang hecht aan energiebesparing. 
Hun klimaatimpact is ook minder doeltreffend, want winst staat nog steeds centraal.

WAAROM 

Energiecoöperaties kunnen een belangrijke partner worden van een lokaal bestuur, op 
voorwaarde dat ze ook werk willen maken van energiebesparing voor zowel de inwoners 
(thuis energie besparen) als het lokaal bestuur zelf. Net daarom zijn burgercoöperaties de 
meest geschikte partners voor een lokaal bestuur om klimaatdoelstellingen te realiseren. 

Het lokale bestuur kan coöperaties financieel en praktisch ondersteunen. Dat levert de 
gemeente geen windeieren op: 

ff Ze helpen (hernieuwbare) energieprojecten te financieren die bijdragen tot 
een energiezuinigere stad of gemeente, van het jeugdhuis tot de sportzaal: 

 x Plaatsing van isolatie
 x Vervanging van de verouderde stookinstallatie door een energiezuinige variant
 x Plaatsing van zonnepanelen of een zonneboiler 

ff  Je burgers worden energieonafhankelijker en zijn mede-eigenaar van 
een belangrijke gemeentelijke voorziening. Dus geen leningen meer of 
investeringen via de bank, maar burgers die betalen voor de energie waar ze 
zelf gebruik van maken.
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ff Ze helpen inwoners om spaarzaam om te gaan met energie 
Thuis kunnen we nog heel wat energie besparen maar vaak ontbreekt de 
goesting, kennis, tijd en centen om eraan te beginnen. Burgers kunnen bij de 
burgercoöperaties van REScoop terecht voor activering en ondersteuning via 
collectieve aankopen of een wijkgerichte aanpak.

ff Helpen energie-armoede te bestrijden 
De energie-armoede in Vlaanderen blijft toenemen en lokale besturen en andere 
actoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen hebben vaak te weinig 
middelen om energiearmen te ondersteunen. Rescoop helpt het lokaal bestuur 
die groeiende sociale kloof dichten door financiële middelen ter beschikking te 
stellen die energiebesparende investeringen ook voor energie-arme gezinnen 
mogelijk maakt. 

LOKAAL AAN DE SLAG 

ff  Nodig de lokale contactpersoon van de burgercoöperatie actief in jouw regio 
uit voor een gesprek en bekijk waar samenwerking mogelijk is om de lokale 
klimaatdoelstellingen te halen. 

ff  Jij of een collegamandataris, raadslid of lokale groep heeft een klimaatidee 
maar de expertise om dat te realiseren ontbreekt? Bij REScoop zit een pak 
deskundigheid én goesting. Heel wat coöperaties bieden de mogelijkheid om op 
projectmatige basis beroep te doen op een energiedeskundige onder hun leden 
om samen een project te bedenken of uit te werken.

ff Ben je een kleine gemeente of heb je door besparingen geen duurzaamheids-
ambtenaar meer? Samenwerking met een burgercoöperatie kan nuttig zijn om 
toch enkele dingen te realiseren zonder die ambtelijke ondersteuning. 
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Maak scholen energiezuinig met de 
hulp van een energiecoöperatie

Verlichting bepaalt 60% van de 
elektriciteitsfactuur in een school. Energiezuinige 
verlichting kan tot 80% minder broeikasgassen opleveren. Scholen 
hebben vaak niet de middelen om zelf energiebesparende investeringen 
te doen. 

ff Breng de schooldirectie en ouderraad in contact met een 
energiecoöperatie in jouw buurt en zoek samen met hen mee 
naar oplossingen. Ouders kunnen bijvoorbeeld via de coöperatie 
investeren in energiezuinige LED-verlichting op school. 

ff De gemeente kan natuurlijk altijd een symbolische 
bijdrage leveren, maar dat is niet de bedoeling. Het geld 
komt van de ouders zelf, die zo mee eigenaar worden.
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Wist je dat één grote windmolen 
(2 MV) groene stroom voor ongeveer 
1.200 gezinnen kan produceren?

Stimuleer inwoners om mee te 
investeren in een windmolen

De gemeente kan zelf beslissen over een 
alleenstaande windmolen (onder de 4 MW) en heeft 
een adviserende rol in het vergunningstraject voor een 
windmolenpark (vanaf 4 MW). 

ff Stel aan de projectontwikkelaar voor om een deel van het 
kapitaal open te stellen voor burgerparticipatie. Als burgers 
het gevoel krijgen dat ze echt mede-eigenaar kunnen zijn, 
zullen ze minder snel last hebben van een ‘Not-in-my-backyard’ 
reflex die vaak gepaard gaat met grootse projecten.

ff Informeer zo snel mogelijk inwoners over je plannen, 
dus nog voor je het openbaar onderzoek start. 

ff Organiseer één of meerdere informatie- en 
participatiemomenten, al van bij de start van het proces. 
Burgers zullen zich zo meer betrokken voelen en minder 
snel weigerachtig staan tegenover je plannen.
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Geef opdracht aan de coöperatie om een 
groepsaankoop voor huishoudtoestellen te 
organiseren, gefocust op energiezuinige, praktische en 
lokale producten.

ff Organiseer een infomoment waar de coöperatie 
ook vrijwilligers kan recruteren. 

ff Zorg voor reclame in gemeentelijke communicatiekanalen.

ff Verlaag de drempel ook voor kwetsbare groepen door samen 
te werken met het het OCMW. Zij hebben toegang tot hun 
netwerk en kunnen een tegemoetkoming voorzien. 

Bij de realisatie van een nieuw windmolenproject 
kan het lokale bestuur mee bepalen welke criteria 
het meest zullen doorwegen in de openbare aanbesteding. 

ff  Laat kandidaat-projectontwikkelaars aantonen welke 
plaats burgerparticipatie en energie-efficiëntie in hun 
plannen hebben. Zo betaalt Ecopower bijvoorbeeld in Eeklo 
en Asse met de winst een extra werknemer die in opdracht 
van het lokaal bestuur rond energie-efficiëntie werkt.

ff  De aanbesteding zelf heeft natuurlijk geen rechtstreekse 
C02-impact, maar een bedrijf dat hoog scoort op 
burgerparticipatie als partner betekent op termijn wel 
een grote klimaatwinst voor je stad of gemeente. 

Spoor burgerparticipatie aan 
bij de aanbesteding van een 
windmolenproject

Laat de coöperatie een 
groepsaankoop huishoud
toestellen organiseren
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EnerGent financiert dubbel glas Vooruit

Dankzij burgercoöperatieve EnerGent kan Kunstencentrum 
Vooruit in Gent in zijn voorgevel superisolerend glas installeren. 

De Dienst Monumentenzorg ging akkoord om een heel dun dubbel 
glas te laten plaatsen dat isoleert zonder de beschermde gevel te 

beschadigen. Die komt er dankzij een lening van Energent ter waarde 
van 50.000 euro tegen een marktconforme rente, dus volgens dezelfde 
voorwaarden als een bank. Het is een eerste bescheiden project maar 
EnerGent en Vooruit willen de samenwerking graag verder uitbouwen. 

 Het kabinet van Tine Heyse nam een belangrijke regierol op en 
bracht het Kunstencentrum in contact met Energent omdat 
zowel bij het stadsbestuur als het centrum er geen middelen 
voor handen waren.

20% burgerparticipatie bij Limburgse windmolens

Op vraag van Campina Energie, een burgercoöperatie in de Antwerpse 
Kempen, besliste het Turnhoutse schepencollege om voortaan 
20% burgerparticipatie te eisen van projectontwikkelaars bij 
nieuwe windmolens. Na de succesvolle actie van Energent in Oost-
Vlaanderen wist ook burgercoöperatieve Bronsgroen de provincie 
Limburg te overtuigen om bij alle nieuwe windmolenprojecten 20% 
burgerparticipatie af te dwingen van ontwikkelaars. 

 Groen-provincieraadslid Frank Keunen bracht de vraag van 
Bronsgroen in de Limburgse sp.a-Groenfractie, wat geleid 
heeft tot een provincieraadsbesluit in november 2013.

Rechtstreekse burgerparticipatie bij 
windmolenprojecten in Eeklo
In 1999 lanceerde Eeklo in het kader van duurzame ontwikkeling het 
plan om een recht van opstal te verlenen voor twee windturbines. 
Burgerparticipatie was één van de belangrijkste criteria bij het 
beoordelen van de kandidaat-projectontwikkelaars. De stad wilde 
absoluut dat de winst terug zou vloeien naar de burgers, omdat de 
turbines op gemeenschapsgrond zouden komen. Burgercoöperatie 
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Ecopower kreeg om die reden het recht toegewezen. Net als in Asse 
betaalt de coöperatie met de opbrengst uit de windmolens een 
medewerker die voor de gemeente projecten uitwerkt om de energie-
efficiëntie te verhogen.

 Rol Groen Eeklo
 Groen zat in het bestuur toen het schepencollege de beslissing 

nam, maar huidg schepen Bob d’Haeseleer hecht nog steeds 
veel belang aan de samenwerking met Ecopower.
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MAAK DE GEMEENTELIJKE 
INVESTERINGEN FOSSIELVRIJ
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WAT 

In de strijd tegen klimaatverandering beslissen een groeiend aantal universiteiten, 
gemeenten en instellingen om hun aandelen, obligaties en fondsen verbonden aan de 
fossiele industrie af te bouwen en ze te herinvesteren in duurzame alternatieven. Wereldwijd 
schrapten al meer dan 180 instellingen voor 43 miljard euro beleggingen in de fossiele sector. 
Voor al die bewegingen en instellingen wordt kapitaal aanhouden in olie-, steenkool of 
gasbedrijven te riskant. 

WAAROM 

Om de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk in te dijken, moet 
de temperatuurstijging zo ver mogelijk onder de 2 graden blijven. Dit betekent dat 80% 
van alle gekende fossiele brandstoffenreserves in de grond moet blijven. Overheden en 
burgers kunnen mee druk zetten op de grote fossiele brandstofbedrijven om die reserves 
in de grond te laten door hun financiële middelen terug te trekken uit de fossiele industrie 
en te investeren in de hernieuwbare energiesector.

Desinvesteren uit fossiele brandstoffen is een verstandige voorzorgsmaatregel om de 
winstgevendheid van onze financiën op de lange termijn te beschermen en zorgt ervoor 
dat investeringen klimaatbestendig zijn.

Een recent verschenen rapport toont aan dat fossiele brandstoffen weren uit portefeuilles 
niet meteen een negatieve impact heeft op het rendement. Integendeel, veel alternatieve 
fondsen blijken zelfs beter te presteren dan fondsen met wel fossiele brandstoffen in 
de portefeuille.

De wereldwijde divestment beweging doet het bijzonder goed. Zelfs de World Bank en de 
European Investment Bank sluiten de deuren voor investeringen in kolen. Ook het Noorse 
pensioenfonds, dat 742 miljard euro beheert en het grootste publieke beleggingsfonds ter 
wereld is, besliste onlangs om zich terug te trekken uit de fossiele industrie. 
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Breng de fondsen in kaart waar 
jouw gemeente in investeert

ff Hoeveel van de gemeentelijke fondsen vloeit naar 
investeringsfondsen in fossiele brandstofbedrijven? 

ff Heeft de gemeente een investeringsbeleid 
met ethische of andere uitgangspunten? 

ff Met welke bank regelt de gemeente haar financiele 
activiteiten? Waar investeert die bank in? 

Desinvesteer in de fossiele industrie

ff Trek binnen een duidelijk afgebakende termijn alle investeringen 
in investeringsfondsen die de fossiele industrie financieren terug; 
zowel directe aandelen als indirecte investeringen in gemengde 
fondsen. Je kan volledig uit de fondsen stappen, maar ook 
druk zetten op het investeringsfonds om bepaalde aandelen of 
obligaties uit de portefeuille te halen.

ff Waak over een langetermijnplan. Zorg ervoor dat het ook in de 
toekomst onmogelijk wordt om nieuwe investeringen te doen in 
de fossiele industrie door criteria voor toekomstige investeringen 
vast te leggen in een ethische code. 

Schakel over naar een ‘propere’ bank

ff Zoek uit welke ethische code jouw bank hanteert en schakel 
indien mogelijk voor dagelijkse banktransacties en spaargelden 
over naar een alternatieve bank die je gemeentelijke fondsen niet 
in de fossiele industrie pompt. 

LOKAAL AAN DE SLAG

Je gemeentelijke investeringen terugtrekken uit fondsen die investeren in de fossiele industrie 
en een ethische code opstellen voor toekomstige investeringen is een duidelijk signaal dat 
jouw gemeente de transitie naar een klimaatneutrale samenleving ernstig neemt. Bovendien 
bescherm je ook op lange termijn je spaargelden en pensioenfondsen tegen financiële risico’s 
die gepaard gaan met investeringen in de fossiele industrie.
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Herinvesteer de vrijgekomen middelen in 
fondsen die de klimaattransitie stimuleren

ff Er zijn steeds meer innovatieve beleggingsondernemingen die 
expliciet de keuze maken om de fossiele industrie uit te sluiten 
in haar beleggingsportefeuille en bijdragen tot een positieve 
klimaatimpact. www.morningstar.be licht ze voor je uit.

Communiceer en inspireer

ff Door de gemeentelijke middelen terug te trekken uit fondsen die 
de fossiele industrie ondersteunen geef je een duidelijk signaal 
dat de gemeente kiest voor een klimaatbestendige toekomst. 
Zorg dat die boodschap ook duidelijk aankomt bij je inwoners.

Hoe kan ik het kaf van het koren onderscheiden? 

Een overzicht van de 200 grootste fossiele brandstofbedrijven vind 
je op www.gofossilfree.org/top-200.

Bereken hoe groen jouw bank is op www.bankwijzer.be

Volgens een recente studie die de Europese groenen lieten uitvoeren 
investeert de Europese financiële industrie voor liefst 1.000 miljard euro 
in de fossiele-brandstofbusiness (een derde zijn pensioenfondsen, 
480 miljard van banken en de rest van verzekeringsmaatschappijen). Dat 
is een pak geld dat beter geïnvesteerd kan worden in de energiebronnen 
van de toekomst. 
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Wereldwijde ‘divestment beweging’

De divestmentbeweging ontstond in de Verenigde Staten 
vanuit ‘350.org’. Niet toevallig namen vooral jonge mensen, 

aan Amerikaanse universiteiten, het voortouw. Ze zetten zich 
immers in voor de toekomst.

Intussen waaierde de interesse snel uit over de rest van de wereld 
en kunnen we spreken van een wereldwijde ‘divestment movement’ 
in Noord-Amerika, Europa en Australië. De populariteit neemt 
pijlsnel toe: investeringsfondsen, sociale verenigingen, kerken en 
individuele kapitaalkrachtigen trekken massaal hun geld terug uit 
de sector van de fossiele brandstoffen, intussen goed voor 50 miljard 
dollar. Vorig jaar kondigde ook de filantropische stichting van de 
steenrijke Rockefeller-familie aan dat ze hun investeringen in fossiele 
brandstoffen schrappen. 

Bij onze noorderburen wist ‘Fossielvrij Nederland’ samen met de 
milieubeweging zelfs het grootste pensioenfonds (ABP) te overtuigen 
om haar geld terug te trekken uit bedrijven als Shell, Exxon Mobil en 
Chevron. 

In België staat de beweging nog in haar kinderschoenen, maar in 
Nederland deint de impact zelfs uit tot lokale besturen. Zo werd met 
Boxtel, gelegen in de provincie Noord-Brabant, ook de eerste fossiele-
brandstofvrije gemeente ter wereld een feit. Boxtel engageerde zich om: 

ff geen investeringen meer te doen in fossiele 
brandstoffen en fossiele industrie

ff de sponsoring en financieringscontracten met 
fossiele industrie stop te zetten

ff over te stappen naar een bank die niet in de fossiele 
energie zit voor dagelijkse transacties

ff gesprekken op te starten met pensioenfondsen en hen 
vragen om hetzelfde te doen.
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PROMOOT ACTIEF 
ENERGIEZUINIG WONEN
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WAT 

Op vlak van energiezuinigheid is Vlaanderen een slechte leerling. Vlaamse woningen behoren 
tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in Europa en zijn verantwoordelijk 
voor ongeveer 15% van alle CO2-uitstoot in Vlaanderen. Onze huizen zijn sterk verouderd en 
lekken energie dat het niet meer mooi is: 22% van de 3 miljoen woningen in Vlaanderen 
heeft geen dakisolatie, meer dan één derde moet het doen zonder isolerend glas en meer 
dan de helft mist een degelijke isolatie van muur, vloer en/of leidingen. 

Meer dan de helft van de Vlaamse huizen is gebouwd vóór de grote oliecrisissen in de jaren 
zeventig en drie kwart voor de invoering van de eerste energiewetgeving in 1992. Om tegen 
2050 onze CO2-uitstoot met 80 tot 95% te verminderen (Europese doelstelling), moeten 
de energieprestaties van gebouwen ingrijpend verbeteren. Vlaanderen heeft nood aan een 
ambitieus en grootschalig meerjarig renovatieprogramma, gericht op energiezuinig 
wonen. Ook de kwaliteit van onze woningen laat te wensen over. 300.000 woningen zijn 
van slechte tot zeer slechte kwaliteit en voldoen niet aan de Vlaamse woonnormen. 
Zowel structurele als energetische ingrepen zijn nodig, voor de levenskwaliteit en om snel 
klimaatwinst te boeken. 

De Vlaamse overheid is van plan om een renovatieprogramma uit te rollen, maar het 
zijn de lokale overheden die een cruciale rol spelen om renovatiebeleid op het terrein 
succesvol te maken. 

WAAROM 

Eén huis op drie kampt met kleine of grote gebreken. Een grondig renovatieprogramma 
kan een grote inhaalbeweging betekenen die goed is voor onze gezondheid, het klimaat 
en onze portemonnee:

ff Levenskwaliteit gaat erop vooruit want problemen met stabiliteit, vocht, 
binnenklimaat en verluchting worden aangepakt.

ff Een gerenoveerde woning stoot jaarlijks ongeveer 3 ton CO2 minder uit.

ff Gezinnen besparen tot 1.000 euro per jaar op de energiefactuur.

ff Hogere patrimoniumwaarde van je stad of gemeente en het beeld oogt fraaier.

ff Meerwaarde voor je inwoners die hogere overheden door de (bestuurlijke) 
afstand een pak moeilijker kunnen waarmaken.
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LOKAAL AAN DE SLAG 

In alle Vlaamse gemeenten geldt dezelfde reglementering voor wonen en energie. Dit Vlaams 
beleid is pas succesvol als de maatregelen ook effectief worden uitgevoerd. Daar kan de 
lokale overheid het verschil maken, door het Vlaams beleid op het terrein te realiseren. De 
meest gekende instrumenten en acties zijn premies en lokale adviescentra, maar deze actief 
promoten bij de burger is mogelijks nog belangrijker. Net omdat lokale overheden dicht(er) 
bij de burger staan, zijn ze erg bepalend in het bewaken, adviseren, stimuleren en eventueel 
sanctioneren van de kwaliteit en energieprestaties van onze woningen. 

Voer een stimulerend 
en proactief 
huisvestingsbeleid

Veel huisvestingsdiensten werken volgens het 
‘winkelmodel’: ze wachten tot de burger iets nodig 
heeft en rekenen erop dat die zelf naar hen komt. Die logica 
werkt niet altijd. Een huisvestingsdienst gaat best proactief 
de boer op om burgers aan te spreken op de kwaliteit van hun 
woning. Op die manier krijgt een lokaal ambtenaar zicht op de problemen 
en drempels die inwoners ervaren en kan hij suggesties doen om ze op te 
lossen. Dergelijk stimulerend beleid wordt idealiter gecombineerd met lokale 
instrumenten zoals premies en een (inter)gemeentelijk adviescentrum. Dan 
kan de huisvestingsdienst op pad met een concreet, lokaal aanbod.
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Schakel een energiewerker in

De energiewerker gaat langs bij huurders met hoge energie-
rekeningen en tracht de verhuurder te overhalen om, indien nodig, 
te renoveren. 

Organiseer een homeparty

Het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen in Vlaams-
Brabant gaat bij burgers thuis langs om hun woning met 
warmtecamera’s te scannen. De bewoners krijgen achteraf 
een technisch verslag met suggesties over hoe ze meer energie 
kunnen besparen. Dit is een originele manier om burgers te 
informeren en aan te zetten tot renovatie.
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Voorzie aanvullende en 
gerichte premies

Er bestaan heel wat premies voor energiebesparende maatregelen, zowel voor 
burgers als gemeentebesturen: 

ff Premies voor energiezuinige ingrepen via 
de Vlaamse of provinciale overheid.

ff Goedkope of in sommige gevallen zelfs gratis energielening 
voor energiebesparende ingrepen van de Vlaamse overheid. 
Burgers kunnen deze aanvragen bij de Energiehuizen die de 
kredieten verstrekken en het dossier opvolgen. Intussen is 
in de meeste gemeenten een Energiehuis actief, aangeduid 
door gemeentebesturen in samenwerking met OCMW’s. 

ff  Ook de distributienetbeheerders voorzien 
premies voor wie (energetisch) wil renoveren. 
Meer informatie vind je bij Infrax en Eandis.

ff Lokale premies: kan je ook invoeren, bovenop de 
bestaande subsidies. Dit is enkel zinvol als ze niet alleen 
de energieprestaties van de woningmarkt verhogen, 
maar ook de doelgroepen bereiken die het echt nodig 
hebben. Spring dus doordacht om met deze optie.
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ff Voer een renovatiepremie in voor eigenaars-verhuurders 
van private huurwoningen. Zo pak je het kwaliteitsprobleem 
aan in minstens 150.000 Vlaamse huurpanden die buiten 
de mazen van het gewestelijk woonbeleid glippen. 

ff Werk met duidelijke regels en voorkom zo dat de huurprijs na 
de werken disproportioneel toeneemt. Bepaal met hoeveel de 
huurprijs mag stijgen of voer maximaal geldende huurprijzen in 
voor panden die voor het eerst op de markt worden gebracht. 

ff Voer een premie in voor de aankoop van een te renoveren 
huis ouder dan 40 jaar in een afgebakend centrumgebied 
en koppel hier verplicht maar gratis renovatieadvies 
aan. Dit is geen bindend advies, maar bedoeld om mensen de 
mogelijkheden en kostprijs correct te laten inschatten. De 
afbakening van het gebeid waarin deze premie geldt, maakt 
wonen in het centrum terug aantrekkelijker, wat indirect ook een 
impact heeft op de CO2-uitstoot door verminderd autoverkeer.

Zorg voor premies die werken

Een premie van 50 euro zal niet het beoogde effect sorteren. Zet 
liever in op één goedwerkend premiebeleid, met een duidelijke focus, 
dan een klein bedrag te voorzien voor elke soort renovatie, waardoor 
uiteindelijk niemand gemotiveerd wordt.

Kijk streng toe op het eindresultaat en zorg voor een 
resultaatsverbintenis op het vlak van energie

Oppervlakkige renovaties maken latere, grondige renovaties soms 
moeilijk of zelfs onmogelijk. Om echte klimaat- en energiewinst te 
boeken, is het belangrijk om te zorgen voor strenge criteria. Criteria 
rond dakisolatie en isolerend glas zijn een minimum. Je kan dit 
verder uitbreiden door ook bijvoorbeeld wand- en vloerverwarming 
gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem en warmtepomp, 
vloer- en gevelisolatie op te nemen.
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Uit onderzoek blijkt dat kandidaat-renoveerders 
niet (alleen) om financiële middelen maar vooral om 
advies verlegen zitten. Een lokaal premiebeleid is pas effectief 
als het de aanvrager tegelijk ook op weg helpt. De huisvestingsdienst 
kan hier een belangrijke rol opnemen (front office), maar een bredere 
samenwerking met verschillende partners (back office) is de sleutel tot succes. 

ff Werk samen met verschillende gemeenten en zoek 
naar innovatieve formules die de aandacht trekken. 

ff Zet een uniek water-, woon,- en energieloket op waarin je 
verschillende bestaande diensten bundelt. Dat is eenvoudiger voor 
iedereen en werkt drempelverlagend, vooral voor kansengroepen. 

ff Communiceer 
Verspreid herhaaldelijk informatie over energiezuinig renoveren 
via de gemeentelijke bladen en communicatie en zet daarbij 
zoveel mogelijk goede praktijken en instrumenten in de verf. 

Verlaag de drempels en 
verleen advies 



40

Vlaanderen zal in de toekomst verhoogde 
‘collectieve’ premies verlenen aan buurtbewoners uit 
dezelfde straat of wijk die samen hun huizen willen renoveren. 
Deze aanpak biedt schaalvoordelen: de prijs wordt gedrukt, mensen 
kunnen kennis uitwisselen en samen eenzelfde aannemer engageren. 
Daardoor zullen vermoedelijk meer mensen hun woning gaan isoleren. Gemeenten 
kunnen dit initiatief mee ondersteunen en stimuleren. 

ff Peil via een bevraging bij de bewoners naar de interesse.

ff Organiseer informatie- en bewonersvergaderingen of stimuleer 
en ondersteun burgers om zelf initiatief te nemen. Door 
vergaderinfrastructuur gratis aan te bieden en voor een warm 
onthaal te zorgen, toon je interesse. Dat kan het verschil maken. 

ff Duid wijken aan die je wil saneren en renoveer er 
collectief. Breng zelf de nodige partners rond de tafel. 

ff Ga voor een ambitieuze en grondige renovatie, geen oplapwerk. 
Als de bouwblokken in een te slechte staat zijn, kan je beter 
stedenbouwkundig ingrijpen en de bouwblokken afbreken. 

Renoveer collectief
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Burgers die samen aankopen, drukken de prijs en 
werklast. Steun van lokale besturen is een belangrijk 
duwtje in de rug. Dit werkt sensibiliserend en is een ideale 
gelegenheid om bij de deelnemers ook interesse te wekken in andere 
(gemeentelijke) dienstverlening rond energiezuinigheid. 

In het Pajottenland staan de Kyotobegeleiders in voor samenaankoopacties 
rond energierenovaties. Een intergemeentelijke begeleidingscommissie 
vraagt offertes aan bij lokale aannemers die deze isolatiewerken (dak-, 
zoldervloer- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing) kunnen uitvoeren. 

Ondersteun 
groepsaankopen
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Ambitieuze energierenovaties in Gent

De stad Gent heeft een coherent en ambitieus energie-
renovatie   programma met een volledig instrumentarium. Gent 

maakt bovendien enkele duidelijke keuzes. Zo krijgt dakisolatie 
topprioriteit en kunnen alle Gentenaars — onafhankelijk het inkomen 

— rekenen op een financiële stimulans wanneer zij hun dak voldoende 
isoleren. Ook huurders, sociale huisvestingsmaatschappijen, 
verenigingen van mede-eigenaars en erkende lokale verenigingen 
kunnen op deze premie aanspraak maken. Afhankelijk van het inkomen, 
kunnen Gentenaren nog een stap verder gaan en verschillende 
premies uit de premiewaaier aanvragen. Deze waaier omvat premies 
voor een onderdak, dakisolatie, dakvernieuwing, isolerende ramen, 
gevelisolatie, vloerisolatie, wand- en vloerverwarming gekoppeld 
aan een laagtemperatuursysteem en warmtepomp. 

Afhankelijk van het inkomen, varieert het maximumplafond aan premies 
van 1.000 tot 4.800 euro per woning. Advies wordt gratis verleend door 
een centraal punt, de Energiecentrale. Stad Gent gaf voordien al drie 
uur gratis bouwadvies, maar dit wordt nu sterk uitgebreid met onder 
meer ondersteuning aan huis bij de uitvoering van de werken. De vzw 
Regent helpt kwetsbare huurders en eigenaars doorheen het hele 
proces tot en met de eindcontrole. Dit pakket is bovendien gratis. 

Woonkwaliteit, energie en betaalbaarheid 
op elkaar afgestemd in Izegem

De gemeente Izegem reikt verschillende lokale premies uit voor 
betaalbaar en energiezuinig wonen. Een proactieve huisvestingsdienst 
stimuleert burgers actief om op deze premies in te tekenen. Izegem legt 
een accent op renovatie van huurpanden en voegt hiermee een cruciale 
component toe aan het Vlaams beleid dat hier te weinig aandacht voor 
heeft. Nochtans zijn er op die huurmarkt disproportioneel meer panden 
die structurele en bijgevolg ook energetische gebreken vertonen. 
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ENERGIEZUINIG ADRESSENBOEK

ff Dialoog 
Thematische milieuorganisatie die werkt rond leefmilieudoelstellingen, met de 
focus op Duurzaam Bouwen en Bewust Wonen. 

ff Ecobouwers 
Online community boordevol technische knowhow over energiezuinig wonen 
gecoördineerd door Bond Beter Leefmilieu. 

ff Energielabel 
Je vindt hier meer informatie over het energielabel dat gebruikt worden in alle 
27 lidstaten van de Europese Unie

ff Energiesparen.be 
Portaalsite van de Vlaamse Overheid over energiebesparing. Je vindt er 
informatie over subsidies, leningen, premies, EPC en dergelijke meer.

ff Energievreters.be 
Op deze website kan je het energieverbruik en de CO2-uitstoot inschatten van 
de materialen en apparaten in jouw woning

ff Energiesnoeiers.net Energiesnoeiers zijn mensen die tewerkgesteld zijn in de 
sociale economie en worden opgeleid om energiebesparende maatregelen uit 
te voeren bij sociaal en financieel kwetsbare mensen. 

ff Ine.be 
Officiële website van het departement Departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie van de Vlaamse overheid

ff Komosie.be Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt 
alle Kringwinkelcentra en Energiesnoeiersbedrijven (+30) in Vlaanderen.

ff De Milieuadvieswinkel 
Permanent infoloket voor advies over duurzaam wonen en leven van het Gents 
Milieufront en de provincie Oost-Vlaanderen. 

ff Topten 
Overzicht van de meest energiezuinige producten en diensten voor thuis 
en kantoor van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw, het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Commissie. 

ff Vibe.be 
In deze databank vind je alles terug over gezond en milieuverantwoord bouwen 
en wonen. ‘VIBE’ labels geven de milieuvriendelijkheid van de producten aan. 

ff VREG 
De Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt van de Vlaamse 
overheid. Alles over welke opdrachten lokale besturen best uitvoeren voor een 
duurzaam woonbeleid vind je hier.



04 VERLICHT SLIM EN 
DUURZAAM VAN DE 
STRAAT TOT DE SCHOOL 
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WAT 

Met licht besparen stoot je minder CO2 uit en daalt je energieverbruik. Hoog tijd om nu 
echt eens werk te maken van de omschakeling naar spaarlampen, hoogefficiënte 
halogeenlampen en LED-verlichting. Vlaanderen heeft de technologie in huis. Het is aan 
lokale besturen om dit mee in de praktijk te zetten, want steden en gemeenten kunnen 
een cruciale rol spelen door koploper te zijn in energie-efficiënte verlichting vanop straat 
tot in de gemeentegebouwen. 

Een goed lokaal lichtbeleid is ...

ff Verkeersveilig: lichten doven op de autosnelwegen vormt geen risico voor 
onze veiligheid en is intussen een verworven praktijk. Belangrijke op- en 
afritten, verkeersborden en wegwijzers hebben wel extra verlichting nodig. 
Hetzelfde geldt voor lokale wegen, zeker langs gevaarlijke kruispunten, haltes 
van openbaar vervoer en fiets- en voetpaden. 

ff Sociaal veilig: donkere zones kunnen aanzetten tot meer geweldpleging 
en criminaliteit of het subjectief gevoel van onveiligheid verhogen. Ook 
weersomstandigheden kunnen een aangepaste belichting vereisen. Denk maar 
aan mist, sneeuwval en hevige buien. 

ff Sfeervol: welke lichtaccenten je gebruikt, bepaalt voor een groot deel de 
identiteit van je stad of gemeente. Zo kan licht mensen gerust stellen, je 
patrimonium, straten en pleinen aantrekkelijker maken voor bezoekers, je 
historische monumenten in de kijker zetten of de radius van activiteiten in je 
buurt — zoals winkelen, wandelen, joggen en fietsen — verbreden. 

ff Gebalanceerd: licht kan belangrijk zijn voor heel uiteenlopende doelstellingen. 
Een goed doordachte mix is cruciaal. Waak over de harmonie tussen sociale- en 
culturele functionaliteit en energie-efficiëntie of tussen veiligheid en sfeer. 
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 WAAROM 

ff De technologie bestaat.

ff Dalende energiefactuur op termijn.

ff Minder CO2-uitstoot.

ff Veilige, gezellige, zuinige en efficiënte verlichting mogelijk en zelfs 
complementair, zolang de combinatie doordacht gebeurt.

ff Slimme lichttechnologie kan lichtvervuiling tegengaan.

LOKAAL AAN DE SLAG 

Als lokaal bestuur zit je aan de bron. In de cockpit van je stad of gemeente wordt immers 
beslist hoe jouw buurt wordt verlicht. Niet toevallig is licht ook een belangrijk aandachtspunt 
in heel wat klimaatinitiatieven, zoals het Burgemeestersconvenant, waarvoor intussen al een 
ruim aantal lokale besturen zich geëngageerd hebben. 

Waar licht nodig en nuttig is, kan een ‘relighting’-actieplan voor de eigen verlichting, voor 
instellingen en voor particulieren een pak energie en CO2 -uitstoot besparen. 

Voor een goed relightingplan is samenwerking met distributiebedrijven Infrax en Eandis 
onontbeerlijk. Zij kunnen veel mogelijk maken, je actieplan mee ondersteunen en vormgeven. 
De eindbeslissing blijft natuurlijk bij de lokale overheid zelf. 

Energy Saving Pioneers is een platform dat ondersteund 
wordt door Bond Beter Leefmilieu waar vooruitstrevende 
bedrijven, lokale besturen, middenveldorganisaties 
en de milieubeweging samenkomen en good practices 
met betrekking tot energiebesparing delen.
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Gebruik daglicht op een 
slimme manier

Werk waar mogelijk met de techniek van daglicht-
systemen. De ‘Lightcatcher’, een ontwerp van 
Econation in samenwerking met Universiteit Gent, is een 
toonbeeld van lichtinnovatie van eigen bodem. 

De lightcather is een slimme lichtkoepel die het daglicht opvangt via een 
roterende spiegel die het diffuus naar binnen verspreidt. Via een unieke 
technologie worden de lampen in het gebouw rechtstreeks aangestuurd door 
de koepel. Deze is zelfreinigend en kan permanent worden gemonitord, zodat 
de lichtopbrengst van nabij kan worden opgevolgd. 

Econation wil maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het bedrijf 
ontwikkelt ecologische daglichtsystemen met CO2-garantie. De ecologische 
voetafdruk is tot 6,6 keer kleiner dan bij traditionele daglichtsystemen. Voor 
sporthallen is dit systeem bijvoorbeeld zeer interessant. 

www.econation.be
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Organiseer lichtaudits 
voor bedrijven en 
kantoorgebouwen

Financiële ondersteuning

Bedrijven kunnen aanspraak maken op heel wat bijkomende financiële 
ondersteuning. Zorg voor voldoende informatie en advies om hen op weg 
te helpen.

Vlaamse subsidies

ff REG-premie 2015 relighting: premie tot maximaal 20.000 euro 
voor verlichtingsrenovatie (relighting) die toeneemt met de 
energie-efficiëntie. Aanvraag via Infrax of Eandis.

ff Ecologiepremie Plus: investeringssteun voor geïntegreerde 
lichtregelsystemen met adresseerbare armaturen via actieve 
of passieve daglichtsystemen. 

Betrek KMO’s, bedrijven en kantoorgebouwen bij 
je lokaal klimaatbeleid. Organiseer bijvoorbeeld een 
infoavond, een klimaatlunch of een werkbezoek voor ondernemers. 
Die gelegenheid kan je aangrijpen om hen warm te maken om zelf een 
lichtaudit te laten uitvoeren die hun huidig verlichtingssysteem onder de 
loep neemt en hen tegelijk concrete adviezen geeft om energiezuiniger tewerk 
te gaan. 

Premies van Infrax en Eandis kunnen je financieel helpen om dergelijke 
licht-audits en investeringen in minder en groener licht mee te ondersteunen. 
Benadruk tijdens onderhandelingen de win-winsituatie: bedrijven besparen 
op hun energiefactuur en zorgen tegelijk voor een pak minder CO2-uitstoot in 
je gemeente. 

Voorzie een aanvullende premie voor energiezuinige verlichting, bedoeld 
om de voorgestelde aanpassingswerken op basis van de licht-audit ook echt te 
kunnen uitvoeren. Je kan in het reglement enkele criteria opnemen ten gunste 
van de kleine handelaars in je regio, zoals een verkoopsruimte minder dan 1.000m2 

en rechtstreekse en persoonlijke verkoop.
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Brusselse subsidies

ff UNIZO ondersteunt Brusselse KMO’s.

ff Energiepremie E4 Relighting dekt 25% van het factuurbedrag voor 
relighting en optimalisering van de verlichtingsinstallatie.

ff Milieuvriendelijke Investeringspremie (Leefmilieu Brussel) steunt 
vernieuwing van verlichting door een meer spaarzame installatie. 

ff Verhoogde fiscale aftrek (Leefmilieu Brussel) voor Brusselse 
bedrijven die energie-efficiënte ingrepen doen aan hun 
verlichtingssysteem, van het plaatsen van meet- en regelsystemen 
tot de vervanging van bestaande verlichtingsapparatuur. 

Naar analogie met stiltegebieden, kan je ook 
donkertegebieden afbakenen. Dit beperkt de 
nadelige ecologische impact van lichtvervuiling op mens, dier 
en milieu. Contacteer de plaatselijke afdeling van Natuurpunt om 
hier samen je schouders onder te zetten.

Jaarlijks weerkerende evenementen zoals ‘Earth hour’ en ‘Nacht van de duisternis’ 
zijn ideale momenten om dit concept te introduceren in de gemeenteraad. 
Nacht van de Duisternis wil gemeenten overtuigen om bewust om te gaan met 
openbare verlichting en om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. Zo kan je de 
sfeerverlichting van monumenten doven en rekenen op ondersteuning van de 
distributienetbeheerders. 

Werk met 
‘donkertegebieden’ 
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Steeds meer steden en gemeenten kiezen om hun 
straatverlichting ’s nachts te doven, de verlichting 
te dimmen of nieuwe armaturen te voorzien. Selectief doven 
van verlichting kan via automatische systemen met kloksturing, 
telemanagement of aanwezigheidsdetectie. Soms is permanente verlichting 
nodig voor de veiligheid. In dit geval zijn slimme lichtsystemen die de passanten 
volgen of die oplichten bij beweging, een goede oplossing. 

Pak de straatverlichting aan

Quickscan Eandis

Via Eandis kan je een Quickscan laten uitvoeren die nagaat waar je energieverbruik 
het hoogst is en waar je snel en efficiënt kan besparen op je energie. 

Heeft jouw gemeente of stad grote ambities? Maak 
dan werk van een integraal lichtplan dat op diverse 
terreinen ‘relighting’ toepast: bij de verlichting van gemeentelijke 
gebouwen, monumenten, straatverlichting, bedrijventerreinen, 
jeugdlokalen en zelfs langs en in de huizen van je inwoners. 

Betrekt zoveel en zo vroeg mogelijk partners bij je plannen. In de eerste plaats 
de gebruikers en inwoners. Plaats mensen niet voor verrassingen, maar kies 
oplossingen in overleg zodat burgers de kans krijgen om mee aan de transitie van 
hun gemeente te timmeren. Ook andere belanghebbenden, zoals ondernemers, 
handelaars, verschillende gemeentelijke diensten en adviesraden, betrek je best 
van bij de start.

Maak werk van een 
integraal lichtplan
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Vuistregels voor een goed relightingplan 

Relighting is het vervangen van gloeilampen door LED’s of zonlicht en 
omschakelen naar ‘slimme verlichtingsystemen’ die fijn geregeld kunnen 
worden, intelligent en communicatief zijn. Bij de distributienetbeheerders 
kan je terecht voor advies en begeleiding. Hou steeds rekening met zowel 
energie-efficiëntie als de sociale en culturele functie van licht. 

1. Verlicht enkel wat nodig is

Gebruik enkel lichtsignalisatie 
waar nodig en evalueer op tijd: 
veiligheid primeert. Let op de 
overgang van gebieden met 
en zonder licht. Kies een juiste 
plaatsing voor de lampen, dim 
lichten waar mogelijk en vermijd 
te felle verlichting en nutteloze 
opwaartse lichtstraling.

2. Regel de lichtsterkte, kies 
waar nodig voor kleurlicht

Verlicht zo gelijkmatig en 
nauwkeurig mogelijk. Lichtsterkte, 
maar ook kleur zijn belangrijk. 
Witter licht zorgt voor een 
correctere kleurweergave en 
betere gezichtsherkenning. Met 
LED-verlichting wordt dit zonder 
buitensporige energiekost haalbaar. 
Het gebruik van één of meerdere 

kleuren kan de perceptie van 
plaatsen sterk beïnvloeden. 

Consulteer bewoners en gebruikers 
naar gebruiksvriendelijkheid. De 
gebruikte kleuren kunnen ook 
veranderen in de tijd, met de 
seizoenen. Een licht verlies aan 
energie-efficiëntie (door het gebruik 
van kleurlicht) weegt niet op aan 
de winst op sociaal vlak (veiligheid, 
meer sfeer). 

3. Beperk verlichting in tijd 

Doof verlichting selectief via 
automatische systemen met 
kloksturing, telemanagement of 
aanwezigheidsdetectie. Dit kan 
op de openbare weg, in publieke 
gebouwen en in woningen. Soms is 
permanente verlichting aangewezen 
om veiligheidsredenen, maar 
vaak zijn slimme lichtsystemen 
die passanten volgen, een goede 
oplossing. 
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Sint-Niklaas installeert slimme lichtkoepel 

Sinds vorige zomer is het dak van sporthal De Witte Molen 
in Sint-Niklaas uitgerust met vier LightCatchers. Deze actieve 

en intelligente lichtkoepels verlichten de judozaal op een 
energiezuinige manier en regelen de temperatuur. 

De lichtkoepel werd ontwikkeld door EcoNation in samenwerking met 
Universiteit Gent op basis van gepatenteerde sensorentechnologie. 
Een doordacht spiegelsysteem vangt het binnenkomende daglicht op, 
versterkt het en verspreidt het maximaal. De koepel bestaat uit een 
spiegel, een besturingssysteem en een lichtschacht. Op elk moment 
van de dag richt de spiegel zich naar het optimale lichtpunt, vangt 
het licht op, versterkt het en verspreidt het via een lichtschacht. 

Het systeem kan tot 3.650 branduren (uren waarin kunstlicht nu 
in tegenstelling tot vroeger niet meer aan moet) uitsparen, wat 
neerkomt op een jaarlijkse energiebesparing van 8.760 kWh per 
100 m2. Bovendien zorgt het ook voor een optimale thermische 
isolatie, geen warmteontwikkeling in de zomer, een besparing van 
twee graden op de verwarming in de winter en een besparing van ruim 
zes ton CO2-uitstoot per 100 m2. De stad zou het systeem ook willen 
toepassen om andere openbare gebouwen te verlichten en isoleren. 

Ninove pakt openbare verlichting aan

In Ninove werden heel wat verlichtingspalen en armaturen langs 
gewestelijke wegen en knooppunten vervangen door duurzame 
alternatieven. De stad plant dit jaar voor 423.000 euro aan werken 
aan de openbare verlichting; ze vervangt de laatste verouderde 
bovengrondse leidingen door systemen die milieuvriendelijker zijn. 

In samenspraak met Eandis besliste Ninove om het elektriciteitsnet 
volledig ondergronds te brengen en nieuwe verlichtingsarmaturen 
te plaatsen die veel duurzamer en energiezuiniger zijn. Zo is 
er ook een studie klaar voor de vervanging van een aanzienlijk 
aantal verouderde armaturen in de binnenstad door moderne 
LED-verlichting. Dit dossier moet nog voorgebracht worden op 
de gemeenteraad, maar het voorstel maakt veel kans op succes 
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dankzij het enorme terugverdieneffect van de investeringen die een lagere 
energiefactuur opbrengt.

Duffel bespaart energie en dimt via lichtpunten

Op vraag van de gemeente plaatste Eandis in Duffel bijkomende 
verlichtingspalen op een belangrijke steenweg. Het oude systeem was erg 
energieverslindend en niet sterk, veilig en comfortabel genoeg. De meeste 
toestellen brandden de volledige nacht door, terwijl enkele lichtpunten elke 
nacht tussen 23 en 6u gedoofd werden. 

Op basis van extra lichtpunten en energiezuinige lampen zorgt de nieuwe 
installatie voor een betere lichtverdeling en -homogeniteit. Dit systeem is 
veiliger, duurzamer, krachtiger en bovendien veel eenvoudiger. De lichtpunten 
blijven de hele nacht branden, maar worden wel gedimd tussen 23 en 6u. 
Daardoor is er geen extra energieverbruik, hoewel het aantal lichtpunten 
toenam. Duffel is voor dit soort projecten niet aan zijn proefstuk toe. Vorig jaar 
werden in een andere straat via hetzelfde systeem nog zestig lichtpunten 
toegevoegd. De energiebesparing van dertig procent leverde de gemeente 
de titel ‘Energy Saving Pioneer’ van Bond Beter Leefmilieu op. Ook dat 
vernieuwingsproject kwam er op basis van een studie van Eandis.





MOBILITEIT
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Delen is het nieuwe hebben, 
ook als het over vervoer gaat
Je verplaatsen is altijd ergens heen gaan: naar de bakker, school, je werk… De manier 
waarop dat gebeurt, is altijd een keuze. In Vlaanderen staat koning auto maar al te 
vaak op nummer 1. Maar liefst 73% van onze reizigerskilometers gebeurt met de auto. 
We zijn één van de mobielste regio’s ter wereld, maar staan intussen met zijn allen 
steeds vaker en langer in de file.

Samen met het autogebruik neemt ook de luchtvervuiling toe. Wegverkeer telt voor 
15% van de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen, waarvan meer dan de helft via 
personenvervoer. Als we niet dringend autominderen zal de uitstoot van broeikasgassen 
tussen nu en 2030 met meer dan 10% toenemen.  

Alternatieven voor autominderen zijn er nochtans genoeg. Ze zijn bovendien comfortabel, 
plezant en betaalbaar, en soms zelfs sneller dan de auto. Onze noorderburen bewijzen 
dat inzetten op fietscultuur een enorme opportuniteit is voor zowel het klimaat, onze 
portemonnee als de leefbaarheid van onze steden en gemeenten. 

Meer fietsen is niet de enige piste, ook andere innovatieve oplossingen zoals elektrische 
wagens en autodelen kunnen een echte gamechanger betekenen. Een stad, gemeente of 
regio is het ideale laboratorium om een echte mentaliteitswijziging te brengen in de manier 
waarop we ons verplaatsen. Dit hoofdstuk diept twee belangrijke pistes uit waarop lokale 
besturen eenvoudig, snel en efficiënt klimaatwinst kunnen boeken in hun mobiliteitsgedrag.

Uit welke bouwstenen bestaat een duurzaam 
intern mobiliteitsplan?

Hoe kan je als lokaal bestuur slim investeren in 
nieuwe, duurzame technologie?

Wat kunnen auto- en fietsdelen voor de stad of 
gemeente betekenen en hoe begin je eraan?

Bij welke organisaties kan je terecht voor 
ondersteuning en sensibilisering?



VERDUURZAAM JE 
INTERNE MOBILITEIT
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WAT 

Als  lokaal bestuur kan je ook de interne mobilteit verduurzamen, zonder al te grote 
investeringen. Dat je eigen personeel en bezoekers zich op een klimaatvriendelijkere manier 
verplaatsen, heeft enkel een positieve klimaatimpact. Zelf het goede voorbeeld geven, werkt 
ook sensibiliserend: het maakt inwoners ervan bewust dat duurzaam verplaatsingsgedrag 
mogelijk is. Als gemeentebestuur heb je hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.

WAAROM 

ff Een duurzaam verplaatsingspatroon bij je eigen personeel versterkt je imago. 
Vooral als je je wil profileren als gemeente die duurzame mobiliteit hoog in het 
vaandel draagt.

ff Het lokale niveau is een heel effectief niveau om met duurzame mobiliteit aan 
de slag te gaan. Bottom-up initiatieven kunnen gemakkelijk opgepikt worden.

ff De overstap van diesel- en benzinewagens naar wagens op alternatieve 
brandstoffen en fietsverplaatsingen heeft een enorme lokale en globale impact 
op de uitstoot. 

ff Het lagere verbruik zorgt voor een terugverdieneffect na enkele jaren.



59

Dit plan focust in de eerste plaats op 
duurzaam woon-werkverkeer van het personeel, 
maar ook op duurzame verplaatsingen van bezoekers. 

Hou er bij (her)lokalisatie van je diensten rekening mee dat 
de afstand die je personeel tussen de verschillende diensten en woon-
werkverkeer aflegt zo beperkt mogelijk blijft en dat er een vlotte ontsluiting 
is via openbaar vervoer en fiets.

Werk (per dienst) een 
duurzaam vervoerplan uit

Wist je dat...
… projecten die het aantal autoverplaatsingen tussen woon-werkverkeer 
verminderen in aanmerking komen voor subsidies via het Pendelfonds? In elke 
provincie staan mobiliteitspunten ter beschikking die je kunnen helpen bij de opmaak 
van het subsidiedossier. 

LOKAAL AAN DE SLAG 

Is ook jouw personeel de files beu? Als gemeentebestuur kan je zelf heel wat 
ondernemen om het fileleed aan te pakken en tegelijk te werken aan een duurzamer intern 
mobiliteitsbeleid. Daarin investeren heeft een positieve impact op heel wat verschillende 
facetten: ruimtelijk, financieel, infrastructureel, technologisch en gedragsturend.
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Als lokaal bestuur kan je een (verplichte) sessie 
ecodriving organiseren voor het gemeentepersoneel. 
EcoDriving is een zuinige, veilige en milieuvriendelijke 
manier van autorijden. Deze vorm van defensief en anticiperend 
rijgedrag verhoogt de verkeersveiligheid, vermindert de CO2-uitstoot 
én is bovendien ook veel voordeliger. 

www.ecodriving.ecolife.be 

1. Schakel tijdig naar een 
hogere versnelling 

2. Rij aan constante 
snelheid in een zo hoog 
mogelijke versnelling 

3. Anticipeer

4. Laat tijdig gas los

5. Rem op de motor

Organiseer workshops 
Ecodriving

6. Rij niet te snel 

7. Hou de bandenspanning 
op peil

8. Vermijd overbodig gewicht

9. Zet de motor af bij korte stops

10. Registreer je brandstof-
verbruik en volg zo 
hoeveel brandstof je 
bespaart door je rijstijl
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Plooifietsen en elektrische fietsen aanbieden 
is een heel dankbare manier om je personeel te 
verlossen van het fileleed. Plooifietsen zijn ideaal 
om je sneller te verplaatsen tussen woon- en werkplek, in 
combinatie met trein en bus. Met elektrische fietsen zijn ook langere 
afstanden vlot te overbruggen. 

Heeft jouw gemeente geen budget om zelf fietsen aan te schaffen? Je kan ook 
fietsen leasen, een collectieve aankoop doen met andere lokale besturen in je 
buurt of een bedrijfsabonnement op de Blue-Bike nemen.

Bied je personeel een 
gevarieerd fietsaanbod

Wist je dat...

... de elektrische fiets even comfortabel en snel is voor woon-werkverkeer als de 
auto? Op www.nooitmeerfile.be kunnen werknemers, overheden en bedrijven zelf 
berekenen hoeveel geld ze besparen met een elektrische fiets voor hun woon-
werktraject. De website staat boordevol tips rond aankoop, onderhoud en gebruik 
van de e-fiets, een databank met adressen waar je een e-fiets kan uitproberen of 
aankopen en een forum om ervaringen uit te wisselen met andere pendelaars.

www.nooitmeerfile.be

... er heel wat organisaties zijn die 
leaseopties aanbieden voor zachte 
mobiliteit? 

www.ctec-leasing.com

ww.fietsenwerk.be 

Duurzame voertuigen in groep 
aankopen veel voordeliger is? Via 
Eandis kan je samen met andere 
gemeentes fietsen aankopen. 

www.samensterker.be

www.mobielvlaanderen.be
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Door zelf het goede voorbeeld te geven, verminder 
je de CO2-uitstoot in jouw stad of gemeente en 
zet je inwoners aan hetzelfde te doen. Er komt elke 
dag wel nieuwe technologie op de markt. Zo bestaan er 
al wagens die rijden op elektriciteit, brandstofcellen, gas en zelfs 
gecomprimeerde lucht. 

Maar welke technologie heeft de beste troeven? Aan jou de keuze om mee te 
experimenteren. Op lokaal vlak zie je immers veel sneller wat wel of niet werkt. 
Op langere termijn kan je verschillende technologiën naast elkaar gebruiken. 
Het sensibiliserende effect treedt natuurlijk pas in werking als je zorgt dat ook 
je inwoners toegang hebbben tot de pomp- en laadinfrastructuren voor al die 
innovatieve systemen. Dan wordt het ook voor hen voordeliger en interessanter 
om over te stappen van brandstof naar nieuwe technologiën.

Verduurzaam je 
eigen vloot
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Wist je dat...

...ecoscore.be je op een eenvoudige 
manier de milieuprestaties van 
een voertuig helpt berekenen? 
Zo wordt het een fluitje van een 
cent om te kiezen welke nieuwe 
technologie het beste past. 

www.ecoscore.be

... Mobimix, het platform voor 
duurzame bedrijfsmobiliteit van 
de Vlaamse Overheid, je wegwijs 
maakt in de verschillende 
alternatieve technologieën 
die momenteel beschikbaar 
zijn op de Belgische markt? 

www.mobimix.be

... netwerkbeheerders Eandis en Infrax lokale besturen begeleiden bij 
het verduurzamen van de gemeentelijke vloot? Je kan bij hen terecht 
voor subsidies, voordelige groepsaankopen, praktisch advies en 
deskundige begeleiding rond de aanschaf, het onderhoud en gebruik 
van duurzame voertuigen en laadinfrastructuren voor elektrische 
auto’s en fietsen. Surf naar hun portaalsite of neem contact op met 
de lokale coördinator van je netwerkbeheerder voor meer info.

www.eandis.be www.infrax.be

©iStockphoto
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Stimuleer je werknemers om zoveel mogelijk de 
auto thuis te laten en meer met de fiets of het 
openbaar vervoer naar het werk te komen. Bij VAB 
en de Fietsersbond vind je een overzicht van de meest 
effectieve maatregelen die je kan nemen om het fietsgebruik in 
het woon-werkverkeer van je personeel te stimuleren. 

Laat hen bijvoorbeeld een ‘korterittencontract’ ondertekenen waarin ze 
zich met de hele groep engageren om gedurende een campagnemaand 20% 
van hun korte autoverplaatsingen te vervangen door stappen, fietsen en 
openbaar vervoer.

Organiseer autoluwe acties 
voor werknemers 

… onze stads- en dorpskernen veel minder leefbaar zijn geworden door het 
overvloedig autogebruik en trage netwerken — nodig voor alternatieve vervoeropties 
— nog heel wat gebreken vertonen? Met slimme mobiliteitsschakels kan je op een 
eenvoudige manier de missing links wegwerken en de bereikbaarheid van je centrum 
voor de ‘trage’ weggebruikers verbeteren. Bij Mobiel 21 vind je een inspiratiepakket. 

… een duurzame mobiliteitsactie in 
een competitief jasje een gezellige 
groepsdruk creëert die werknemers 
stimuleert om meer de fiets te nemen? 
Schrijf het gemeentepersoneel in voor 
biketowork.be of lanceer zelf een 
wedstrijd in je regio. Wie weet gaan 
buurgemeenten wel de competitie aan? 

 www.v5n4.be 

 www.biketowork.be

… werkgevers investeringen 
in fietsmateriaal voor woon-
werkverplaatsingen – bedrijfsfietsen, 
fietsmateriaal, douches en 
fietsenstallingen – voor 120% 
kunnen afschrijven in hun 
vennootschapsbelasting (voorlopig 
enkel voor gemeentebedrijven en 
intercommunales)?

Wist je dat...
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… duurzame mobititeitsalternatieven ook betaalbaar, comfortabel en plezant 
kunnen zijn? Stimuleer je gemeentepersoneel en burgers om ook lid te worden 
van de Smove-community en ontdek welke mogelijkheden en voordelen 
autominderen voor jouw buurt kan betekenen. 

  www.smove.be 

Auto’s op aardgas in Grimbergen 

Sinds 2014 vergroent Grimbergen haar autopark. Afgeschreven 
dieselwagens worden vervangen door auto’s op aardgas. Goed voor 

het klimaat en het kost de gemeente geen al te grote investering. 

Wagens op aardgas stoten geen roet, 95% minder fijn stof en de helft 
minder koolmonoxide uit dan andere wagens. Door het lager verbruik 
wordt de meerkost bij de aankoop op twee jaar al gerecupereerd. 
Voor korte verplaatsingen maakt het gemeentepersoneel gebruik 
van dienstfietsen. 

De actie kadert in de ambities van Grimbergen om tegen 2020 de 
uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele brandstoffen met 20% 
te verminderen en 20% meer hernieuwbare energie te gebruiken. 
Grimbergen ondertekende vorig jaar het Brabantse klimaatconvenant 
en het Europees Burgemeestersconvenant. 
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Gent: de Max Mobiel

Met Max Mobiel wil Gent duurzaam woon-werkverkeer bij de Gentenaren 
stimuleren. Hoe gingen ze tewerk? Mobiliteitsdrempels werden zoveel 
mogelijk weg gewerkt en in de plaats kwamen duurzame en slimme 
mobiliteitsoplossingen, zoals pendelbussen voor woon-werktrajecten, 
fietsverhuur en -hersteloplossingen, veilige fietsstallingen en de 
koerierdienst die voortaan met bestelwagens op aardgas of met 
elektrische bakfietsen rijdt. 

Kontich: leasefietsen voor gemeentepersoneel

In Kontich wordt de mogelijkheid onderzocht om leasefietsen aan te 
bieden aan het gemeentepersoneel. Het gaat zowel om klassieke als 
elektrische fietsen, en ook vouwfietsen worden mee opgenomen. 
Kontich wil via deze weg haar gemeentepersoneel motiveren om meer 
de fiets te nemen voor woon-werkverkeer. Medewerkers zullen van 
de leasefiets gebruik kunnen maken wanneer ze minstens de helft 
van de woon-werkverplaatsingen per fiets doen en ook de helft van 
de kosten dragen. 
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MAAK AUTO- EN FIETSDELEN 
ONWEERSTAANBAAR 
VOOR JE INWONERS

06
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WAT 

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één of meerdere 
(gezamenlijke) wagens. Het principe is: jij gebruikt een auto wanneer jij hem nodig hebt. 
Wanneer de wagen stilstaat, kan iemand anders hem gebruiken. 

Autodelen kan een oplossing zijn voor veel mensen:

ff wie geen auto heeft, maar er af en toe wel één kan gebruiken.

ff wie zijn/haar auto wil weg doen.

ff wie zijn/haar (tweede) auto vrij weinig gebruikt (minder dan 12.000 km per jaar).

ff wie overweegt om een (tweede) auto aan te kopen.

In Nederland doet één op vier gemeenten al aan autodelen. Bij ons staat het fenomeen nog 
in zijn kinderschoenen. Hier en daar wordt al wat geëxperimenteerd, maar er is – vooral in 
Vlaanderen– nog heel wat terrein te ontginnen. Eén op zes Vlaamse steden en gemeenten 
biedt al een vorm van autodelen aan, in Brussel is dat in bijna alle deelgemeenten het geval. 

Fietsdelen werkt op dezelfde manier. Net als autodelen zorgt het voor maximale toegang 
tot mobiliteit als alternatief voor een privé-wagen voor iedereen. Waar autodelen al wijd 
verspreid is, zit het aanbod collectief fietsdelen bij ons nog in een erg pril stadium. Het 
bestaat momenteel enkel in Antwerpen en Brussel, en in de steden en gemeenten die gebruik 
maken van het Blue-Bikesysteem.

Collectief versus privaat

Auto- en fietsdelen kan op heel veel verschillende manieren. Zo bestaan er systemen van 
collectief auto- en fietsdelen naast privaat auto- en fietsdelen. De waaier aan formules 
wordt steeds groter. Momenteel is het vooral een stedelijk fenomeen, maar het kan op maat 
geïmplementeerd worden in alle gemeenten. 

Heeft jouw gemeente interesse om hier aan deel te nemen? De eerste stap bestaat uit de 
juiste keuze maken. Zo kies je best één of meerdere vormen die het best passen bij het profiel 
van jouw gemeente. Verder in dit luik gaan we dieper in op alle mogelijke vormen van delen 
die in jouw stad of gemeente van toepassing kunnen zijn. 
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WAAROM 

Delen is het nieuwe hebben, ook voor de manier waarop we ons verplaatsen. Meer delen als 
we ons verplaatsen draagt bij tot een mentaliteitswijziging die gebaseerd is op het principe 
dat iedereen recht heeft op maximale mobiliteit in plaats van het recht op autobezit. Op 
die manier past auto- en fietsdelen binnen het kader van de steeds populairder wordende 
deeleconomie. Het uitgangspunt is dat je geen auto of fiets hoeft te bezitten om altijd 
mobiel te zijn; ‘bezit’ maakt plaats voor ‘toegang tot’.

Een aantal voordelen van auto- en fietsdelen op een rijtje:

ff Minder parkeerruimte is meer ruimte om te leven 
Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en neemt veel plaats in op het 
openbaar domein. Eén gedeelde auto kan tot twaalf privéwagens vervangen. De 
gewonnen plaats kan je dan gebruiken als publieke ruimte, speelruimte of groen.

ff Kosten delen 
De aanleg en het onderhoud van openbare parkeerplaatsen kost het lokaal 
bestuur handenvol geld. Tegelijk betalen ook inwoners zich blauw. Maar liefst 
80% van de Vlamingen bezit een auto. De voordelen van autobezit wegen 
niet op tegen de torenhoge vaste kosten die een auto meebrengt, gemiddeld 
tot 13% van het Vlaamse huishoudbudget. Autodelen is dus veel voordeliger, 
zowel voor de stad of gemeente als voor de inwoners.

ff Meer fietsen 
Het gemiddelde fietsbezit in België is bijzonder laag (1 op 2). Fietsdelen kan 
het aantal verplaatsingen met de fiets de hoogte in duwen. Het maakt ook 
duurzame fietsen die handig zijn voor een bepaald soort verplaatsing, zoals de 
bakfiets of elektrische fiets, meer betaalbaar. 

ff Minder vervuiling, meer tijd, even veel comfort 
Een auto is niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel, 
maar vaak gebruiken we de auto uit gewoonte, omdat hij nu eenmaal voor de 
deur staat. Autodelen vraagt meer planning, waardoor je minder gaat ‘morsen’ 
met verplaatsingen. Daardoor win je tijd, stoot je minder CO2 uit en dat zonder 
aan comfort in te boeten. Per persoon spaart autodelen 230 tot 320 kg CO2 uit 
of 12 tot 14% minder dan wanneer je zelf een auto zou hebben. 

ff Minder dokterskosten 
Wie autodeelt, gebruikt minder de auto, stoot minder uit en draagt dus bij 
tot minder luchtvervuiling en gezondere burgers. Delen bevordert ook de 
sociale cohesie. 
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Particulier autodelen is vooral 
kostendelend en speelt zich af op 
wijkniveau en in gesloten groepen. De wagen 
is geen eigendom van een externe autodeelaanbieder, 
maar het bezit van een groep die samen een wagen aankoopt 
of een individu die zijn voertuig deelt. 

LOKAAL AAN DE SLAG 

Het lokaal bestuur kan je op verschillende manieren auto- en fietsdelen aanbieden 
en promoten. Zo kan je het gemeentelijk wagen- en fietspark delen met inwoners, 
samenwerken met autodeelaanbieders of incentives geven aan bewoners om in te 
stappen. Ook op vlak van sensibilisering bij niet-traditionele doelgroepen kan een lokaal 
bestuur het verschil maken.

Ondersteun particulier 
autodelen

Autopia: Vlaams steunpunt voor particulier autodelen 

Hoe vind ik voldoende buurtbewoners die willen participeren? 
Welk systeem wordt er gehanteerd voor het delen van de 
kosten? Wat met de verzekering en wat als er iemand een 
ongeval heeft? Op de website van het steunpunt vind je een 
antwoord op al je vragen. Medewerkers geven jouw lokale groep 
graag ondersteuning op maat. 

 www.autodelen.net

Ook kleine gemeenten kunnen dit concept toepassen. In dit geval kan je autodelen 
als burgerinitiatief ondersteunen en als lokale overheid een stimulerende, 
ondersteunende rol opnemen. Aandacht in de gemeentelijke communicatie, 
toeleiding naar expertise en een kleine beloning kunnen al heel veel doen 
bewegen om autodelen te introduceren. 



©
Im

ag
ed

es
k/

Dr
ie

s 
Lu

yt
en

Hoe maak ik ook mijn stad of gemeente warm?

ff Peil bij bewoners naar de interesse in autodelen. Autopia kan 
hiervoor een aanzet geven. 

ff Doe een oproep om een autodeelparty te organiseren 
en ondersteun dit initiatief. Dit is een laagdrempelige 
buurtvergadering waar geïnteresseerde buurtbewoners bij 
iemand thuis samenkomen en, onder begeleiding van een 
medewerker van Autopia, het concept bespreken. Je kan de 
organisator bijvoorbeeld ondersteunen met een cadeaubon 
voor versnaperingen ofgratis promotie maken op de 
gemeentelijke website.

ff Gebruik de gemeentelijke communicatiekanalen om burgers 
kennis te laten maken met het concept en de expertise van 
Autopia. Laat hen weten dat ze zich zelf kunnen organiseren 
en bij Autopia op praktische ondersteuning kunnen rekenen 
bij de opstart van een bewonersgroep. 

ff Beloon burgers die erin meestappen door bijvoorbeld hun 
lidgeld van Autopia te financieren, hen in de bloemetjes te 
zetten op een klimaatreceptie of hen gratis parkeer- en vaste 
standplaatsen aan te bieden. 

ff Zet succesvolle bewonersgroepen in de kijker en gebruik 
hun expertise om ook andere wijken te betrekken.
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Blue-Bike is een fietsendeelsysteem met vaste 
stations. Momenteel wordt dit enkel aangeboden 
aan 44 NMBS-stations maar binnenkort zullen ze ook 
opduiken aan een aantal stations van De Lijn en aan randparkings 
in steden. Het Blue-Bikesysteem is volop aan het uitbouwen en kan 
ook voor jouw gemeente interessant zijn.

 
Wat kost dit mijn gemeente jaarlijks (in euro)? 

fietsen  
per locatie 

Kostprijs 
per fiets 

Kostprijs 
per locatie

12 450 5.400 

16 390 6.240 

24 375 9.000 

32 340 10.880 

Introduceer een 
BlueBikesysteem

De Vlaamse overheid geeft subsidies voor een 
derdebetalersregeling. Voor elke euro die de gemeente 
bijdraagt per BlueBikerit, legt ook de Vlaamse 
overheid een euro bij. Een bluebikelocatie vraagt 
een eenmalige investering van 20.000 euro voor de 
automaat, aangevuld met kosten in onderstaande tabel. 
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Deel je wagen en 
elektrisch fietspark

Heel wat wagens van de gemeentelijke vloot 
staan ’s avonds en tijdens het weekend stil. 
Wat als je die nu eens ter beschikking zou stellen 
aan inwoners die geen eigen wagen hebben? Dat is goed voor 
het klimaat, voor de openbare ruimte (minder parkeerplaats nodig), 
en ook financieel slim. Het lokaal bestuur kan op die manier een deel van 
de kosten voor de wagen recupereren. Helemaal klimaatvriendelijk wordt het als 
je gemeente CNG- of elektrische wagens en fietsen aanbiedt. 

Wil je dit initiatief verder uitwerken? Dan kan 
je bij Autopia de nodige ondersteuning krijgen. 
Surf naar www.autodelen.net voor meer info.

In 2013 startte Autopia, in samenwerking 
met Pegode vzw – een organisatie die 
ondersteuning biedt aan mensen met een 
beperking – met autodeelproject AVIRA. Het doel van 
dit project is om rolstoelvriendelijke wagens tussen 
bewoners van een woon- en zorgcentrum te delen en die wagens 
ook ter beschikking te stellen van buurtbewoners. Ook kunnen particulieren 
met een rolstoelvriendelijke wagen instappen in dit project. Tegen eind 2015 
wil Autopia minstens 30 autodeelprojecten opstarten bij voorzieningen en 
bij 10 tot 15 individuen. Gemeenten kunnen nog steeds instappen. 

Denk ook aan 
rolstoelgebruikers
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De bekendste is Cambio, maar ook Bolides en 
Partago zijn autodeelaanbieders. Deze bedrijven 
hebben in eerste instantie een maatschappelijke 
doelstelling boven winst maken en beschikken over een 
eigen vloot. 

STAP 1: Zoek de juiste aanbieder 

Cambio biedt een aantal wagens aan op een afgesproken plaats. De 
gemeente voorziet hiervoor parkeerplaatsen. Heel wat (groot)steden gingen 
al met hen in zee. Het is telkens in overleg met Cambio dat er kan overgegaan 
worden tot autodelen in de gemeente. In de bespreking met Cambio zal een 
belangrijke vraag zijn of er voldoende inwoners in jouw gemeente zijn om 
autodelen aan te bieden. Momenteel biedt Cambio zijn diensten aan in een 
dertigtal gemeenten. Voor grote steden zal er relatief snel worden ingegaan 
op de vraag, maar ook in kleinere steden (zoals bijvoorbeeld Eeklo) zijn er 
projecten opgestart. 

Werk samen met een 
autodeelaanbieder
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STAP 2: Onderhandel tot een overeenkomst op jouw maat

Voor middelgrote en kleine gemeenten streeft Cambio naar een omzet van 
600 euro per maand. In sommige gemeenten zal dit streefcijfer niet kunnen 
behaald worden omdat er te weinig inwoners zijn. Als lokaal bestuur heb je 
in deze gemeenten twee mogelijkheden in de bespreking met Cambio. 

fJ Proefproject

Dat laat je toe om tekorten nog tijdig bij te passen. Stel dat de omzet 
350 euro per maand is, dan past het lokaal bestuur 250 euro bij. Na een 
jaar (of een onderling afgesproken termijn) kan dit geëvalueerd worden en 
krijg je, als lokaal bestuur, ook de mogelijkheid om dit autodeelsysteem 
verder te promoten. 

fJ Verkoop of vervang gemeentelijke wagen(s) door een deelauto

Je geeft als gemeentebestuur het goede voorbeeld, je haalt gemakkelijker 
de gevraagde omzet en draagt ook je steentje bij voor het milieu. 

STAP 3: Test het draagvlak

 
Vooraleer je met dit voorstel naar de gemeenteraad trekt, is het aangewezen 
om een rondvraag te doen in de buurt waar je het autodeelproject wil  
starten. Hiervoor kan een informatievergadering interessant zijn. Als je kan 
aantonen dat er voldoende draagvlak is, dan kan dit een extra argument zijn 
om jouw collega’s in de gemeenteraad te overtuigen.

STAP 4: Opvolging

Eens je een overeenkomst hebt met de autodeelaanbieder, kan je nog meer 
doen om het autodelen maximaal ingang te doen vinden:

Start meteen met twee auto’s in plaats van één. 
Zo geef je gebruikers meer opties en ontmoedig je 
hen niet door een auto die nooit beschikbaar is. 
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Leuven organiseert auto- en fietsdeelsalon

Groen Leuven wil in de stad starten met delen van bakfietsen, 
kinderfietsen en fietskarren en het wagenpark van de stad 

beschikbaar maken voor allerlei vormen van delen. Om deze en 
andere ideeën bij burgers te introduceren en partners te vinden, 
organiseerden de Leuvense groenen in de lente een ‘autodeelsalon’.

Bezoekers leerden ondermeer hoe het Gentse bestuur in samenwerking 
met autodeelorganisatie Cambio de kostprijs en het plaatsgebrek dat 
gepaard gaat met je eigen bakfiets, slim oplosten door op verschillende 
plaatsen in de stad deelbakfietsen aan te bieden of bewoners zelf 
een bakfiets te laten delen. Verder werden ook de mogelijkheden 
onderzocht om gezinnen zonder auto te ondersteunen door zoals in 
Schelle, Edegem of Ledeberg ook bakfietsen, fietskarren, kinderzitjes 
of autos van het gemeentelijke wagenpark deelbaar te maken. 

ff Zorg voor zichtbare, toegankelijke parkeerplaatsen.

ff Maak het concept van autodelen actief kenbaar in het 
straatbeeld;  naast ‘voorbehouden voor deelauto’s’ kan je 
bijvoorbeeld ook een bord plaatsen met uitleg over het concept.

ff Zorg voor voldoende promotie en herhaal dit regelmatig: 
artikel in gemeentelijk infoblad, op de website, bewonersbrief, 
gemeentelijke infoborden…

ff Organiseer een info-avond voor geïnteresseerde bewoners en 
herhaal dit regelmatig.

ff Biedt beloningen aan bewoners die ervoor kiezen hun 
(tweede) auto te verkopen door bijvoorbeeld korting te geven 
op het lidgeld van de autodeelaanbieder, te werken via een 
derdebetalersregeling of een andere financiële beloning zoals 
bijvoorbeeld een tegoedbon die bij lokale fietshandelaars kan 
ingeruild worden, een gratis sportabonnement of korting op 
De Lijn.

ff Voorzie parkeergelegenheid voor deelauto’s.
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Blue-Bikes met derdebetalerssysteem in Eeklo

Het stadsbestuur van Eeklo (onder leiding van Groen-schepen Bob 
d’Haeseleer), de NMBS en Groep INTRO sloegen de handen in elkaar om 
een nieuw fietspunt in te richten aan het station waar alle inwoners en 
pendelaars sinds vorig jaar gebruik kunnen maken van een Blue-Bike.

Via een derdebetalerssyteem dat Eeklo afsloot met Blue-Mobility 
kunnen meer mensen gebruik maken van de Blue-Bikes. De tussenkomst 
van de stad maakt het ook voor bedrijven en werknemers financieel 
interessanter om over te stappen naar de fiets als transportmiddel. 

Eeklo zelf komt voor twee euro tussen in de ritprijs. Door een 
overeenkomst met Blue-mobility komt de Vlaamse overheid nog eens 
voor een euro tussen. Het derdebetalerssysteem was geldig van 1 
januari tot september 2014. 

Autodelen voor andersvaliden in Edegem

In 2013 startte Autopia, in samenwerking met Pegode vzw, een 
organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, 
met een autodeelproject dat toegankelijk is voor andersvaliden. Pegode 
vzw is de eerste voorziening in Vlaanderen die rolstoelvriendelijke 
wagens met haar cliënten van het woonhuis in Edegem en de inwoners 
van Edegem en omstreken deelt. 

Pegode stelt twee auto’s met een lift ter beschikking met plaats voor 
een rolstoelgebruiker, een bestuurder en drie extra passagiers. Om 
deze wagens niet te veel stil te laten staan, gebruiken niet alleen 
de bewoners van het woonhuis deze auto’s, maar kan iedereen 
deze auto’s lenen. Hiervoor werkt Pegode samen met Autopia. De 
autodeelgroep kreeg de naam ‘AdelE’ en telt intussen 32 gebruikers; 
waaronder de 16 bewoners.
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79VEERLE LEROY
Schepen Milieu in Beersel

Jullie hebben vorige zomer het 
Burgemeestersconvenant ondertekend. 
Waar staat Beersel een jaar later?

Veerle: ‘We werken hard aan de 
doelstelling van ons klimaatplan 
om tegen 2020 20% minder CO2 uit 
te stoten, 20% minder energie te 
verbruiken en 20% meer uit hernieuwbare 
energie te halen. We gaan ook voor 
20% meer gedragsverandering. 
Beersel was en is één van de drijvende 
krachten achter het engagement 
van de provincie Vlaams-Brabant om 

tegen 2050 volledig klimaatneutraal 
te worden. Intussen doen bijna alle 
Vlaams-Brabantse gemeenten mee.’

Heb je het gevoel dat je lokaal 
het verschil maakt?

Veerle: ‘Lokaal kan je heel veel doen 
bewegen. Je staat dichter bij de burger, 
kan zelf het goede voorbeeld geven. 
Uiteraard blijft die impuls van bovenaf 
ook belangrijk, maar als lokaal bestuur 
kan je concreter werken: goede ideeën 

De groepsaankoop van 
elektrische fietsen was 
een schot in de roos. Ik 
kom nu dagelijks fietsers 
tegen die anders nooit de 
fiets namen omdat Beersel 
te heuvelachtig is.
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en oplossingen aanbieden, mensen 
betrekken en sensibiliseren.’

Na de ondertekening krijg je van 
Europa een jaar de tijd om een 
lokaal klimaatplan uit te werken. 
Hoe ben je te werk gegaan?

Veerle: ‘Wij hebben heel veel 
energie in participatiemomenten 
geïnvesteerd. Voor jeugdbewegingen 
hadden we een klimaatquiz, voor 
volwassenen een open milieuraad 
en klimaattournee, een klimaatlunch 
voor bedrijven, een klimaatontbijt 
voor het gemeentepersoneel, allerlei 
acties voor scholen en de raadsleden, 
kortom voor iedereen wat wils. 
Daar hebben we hard aan gewerkt 
maar de opkomst was vrij laag.’

‘Nu zijn we creatiever geworden: ergens 
heengaan is een grote drempel. Onze 
online enquête werkt beter. Inspraak 
alleen is niet genoeg, je moet hen ook 
tonen dat je die input serieus neemt. Zo 
gaan we ondernemers die zich engageren, 
belonen met een duurzaamheidsprijs.’

Was het moeilijk om 
draagvlak te vinden? 

Veerle: ‘We hebben heel hard moeten 
werken om mensen te overtuigen, 
vooral dan bij het personeel zelf. Na 
25 jaar onder dezelfde burgemeester 
stonden onze diensthoofden eerst 
heel weigerachtig tegen verandering. 
Intussen zitten we op veel vlakken al op 
dezelfde golflengte, maar de ideeën in 
een concreet klimaatplan omzetten is 
een ander paar mouwen. Ook van burgers 
kregen we in het begin veel tegenwind. 

Het is moeilijker dan ik dacht om tegen 
koning auto in te gaan. Al de energie die 
we in participatiemomenten hebben 
geïnvesteerd, lijkt toch te werken want 
intussen zijn almaar meer Beerselaars 
positief over onze klimaatinitiatieven.’

Wat waren de meest succesvolle 
initiatieven tot nu toe?

Veerle: ‘Met ‘Kyoto in de wijk’, een 
initiatief van de provincie, begeleiden 
Kyoto in het Pajottenland en de 
Zennevallei de komende 2 jaar in 4 
gemeenten telkens alle inwoners van één 
wijk rond duurzame energierenovaties. 
Dat gebeurt via een mobiele infotheek, 
de Kyotomobiel, die elke maand door 
andere wijken trekt. Twee Beerselse 
wijken mochten de spits afbijten.  Op 
twee jaar tijd willen we vierhonderd 
woningen renoveren. Daardoor zal 
Beersel heel wat minder CO

2 uitstoten 
en zullen burgers tot de helft op hun 
energiefactuur besparen. Dat zijn twee 
grote vliegen in één klap. Het stimuleert 
ook de sociale dynamiek in de wijk. De 
komende jaren zal de werking sterk 
worden uitgebreid naar andere wijken.’ 

‘Ook de groepsaankoop van elektrische 
fietsen was een schot in de roos. 
Beersel is een vrij heuvelachtige 
gemeente. Ik kom nu dagelijks 
mensen tegen op de fiets die 
anders nooit de fiets namen.’

Jullie klimaatplan is net rond. Zal 
Beersel de doelstellingen halen?

Veerle: ‘Jazeker. De uitdaging is gigantisch 
groot, maar we hebben al heel wat 
stappen vooruit gezet. Beersel scoort 



in Vlaams Brabant heel goed. Op veel 
vlakken zijn we zelfs koploper en daar 
mogen we trots op zijn. Binnenkort worden 
er ook zeven windmolens gebouwd, 
wat al een hele stap vooruit is om de 
CO2-uitstoot te beperken. Ook de steun 
van de provincie was cruciaal. Die stond 
altijd klaar om ons te helpen bij het 
organiseren van participatiemomenten 
of bij het uitwerken van acties.’ 

Waar zie je Beersel tegen 2020 of 2030?

Veerle: ‘Voor ons stopt het engagement 
niet na de gemeenteraadsverkiezingen. 

Alle gemeentes in Vlaams-Brabant willen 
tegen 2050 volledig klimaatneutraal 
worden. Ik heb bij de provincie het idee 
gelanceerd om ook voor een volledige 
gedragsverandering te gaan en hoor nu 
dat dat wordt opgepikt. Verder hoop ik die 
doelstelling te halen door de komende 
jaren hard verder te doen zoals we bezig 
zijn, niet op te geven en op dezelfde nagel 
te hameren. Jezelf herhalen en nadruk 
leggen op hoe goed klimaatinitiatieven 
ook zijn voor de mensen hun portemonnee, 
dat werkt beter dan een verhaal over 
energietransitie of CO2-reductie.’

© Imagedesk/Geertje De Waegeneer
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Weg met de wegwerpeconomie, 
hello Repair Cafés
Maak—neem—consumeer—gooi weg. Al decennia lang is dit het mantra van de 
wegwerpeconomie waarin we leven. Bergen spullen die nog perfect (her)bruikbaar zijn, 
gaan recht naar vuilnisbelten hier of elders. Via hergebruik, herstelling en delen kunnen 
we dit tegengaan. Hoog tijd om werk te maken van een circulaire economie waar spullen 
langer meegaan en zowel producent als consument alles over een andere boeg gooien.

Die omslag is vandaag al volop aan de gang. Misschien kunnen we door de crisis minder 
kopen en gaan we uit noodzaak op zoek naar alternatieven. Misschien zijn we het beu om 
zolder en tuinhuis vol te stouwen met spullen die we nooit gebruiken of nieuwe spullen 
te kopen die vroeg of laat aan vervanging toe zijn. Of beseffen we dat onze drang om 
te bezitten de planeet en onze portemonnee uitput en dat delen en menselijke warmte 
deugd doen?

Wat de reden ook is, de circulaire economie is stevig aan een opmars bezig. Delen en ruilen 
zijn het nieuwe hebben. Door deze initiatieven te steunen doe je als lokale overheid goed 
voor het klimaat. Je krijgt er meer jobs, warmere buurten, financieel gezonde burgers en 
meer levenskwaliteit in je gemeente voor in de plaats. Gratis bestaat. Het vraagt alleen 
durf en creativiteit om mee de nodige mentaliteitswijziging vorm te geven.

 Hoe organiseer ik een Repair Café 
of geefplein in mijn buurt?

Wat is de sleutel tot een duurzaam 
aankoopbeleid? Waar let ik op?

Welke meerwaarde heeft een kringwinkel? 
Hoe kunnen we het beste samenwerken?
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WAT

Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat de wegwerpeconomie heel wat nefaste 
gevolgen met zich meebrengt voor mens en milieu. Bergen spullen die nog perfect (her)
bruikbaar zijn, belanden op vuilnisbelten hier of elders. Via hergebruik, herstelling en delen 
kunnen we dit tegengaan.

De Vlaamse Kringwinkels zamelden in 2014 samen 65.930 ton herbruikbare goederen 
in. Bijna de helft van die spullen kreeg een nieuw leven via verkoop in één van de 
124 kringwinkels. Sinds 2013 schieten ook de Repair Cafés — waar materiaal en 
technische kennis aanwezig is om allerhande spullen te herstellen of ontwerpen — als 
paddenstoelen uit de grond. Vlaanderen telt er ondertussen 150 en Brussel 15. Ook 
geefpleinen zijn aan een flinke opmars bezig en in hackerspaces, fablabs en open ateliers 
worden kennis, machines en inspiratie vol enthousiasme gedeeld.

De lokale overheid kan een belangrijke rol spelen in het promoten, ondersteunen en faciliteren 
van dit soort initiatieven en zo de inwoners van de gemeente of stad stimuleren om zich in te 
schakelen in een lokale kringloopeconomie.

WAAROM

Een lokale kringloopeconomie in jouw stad of gemeente levert heel wat voordelen op, niet 
alleen voor het klimaat, maar ook voor de lokale economie en de portemonnee van inwoners:

ff Beperkt gebruik van grondstoffen en energie om nieuwe producten te 
maken, waardoor de CO2-uitstoot die daaraan gekoppeld is ook sterk afneemt.

ff Minder afval, dus minder CO2-uitstoot.

ff Sterker sociaal weefsel en meer solidariteit.

ff Mensen sparen geld uit want je leent, krijgt, herstelt of koopt spullen aan een 
spotprijsje in plaats van nieuwe spullen te kopen.

ff Meer bewustzijn van ons consumptiepatroon.
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LOKAAL AAN DE SLAG

In dit luik leer je wat je als lokale overheid kan doen om hergebruik-, deel- en 
herstelinitiatieven te ondersteunen. Je kan inwoners sensibiliseren, lokale initiatieven 
ruimer bekend maken, ruimte ter beschikking stellen of logistieke ondersteuning 
bieden aan herstel- en deelbijeenkomsten of ze een plaats geven in events die je als 
gemeente organiseert. Ook een oproep lanceren voor pilootprojecten of informatiesessies 
organiseren die mensen kunnen inspireren om zelf een initiatief te nemen, is een goede 
manier om je steentje bij te dragen.

Bevorder hergebruik met 
een lokale kringwinkel

Kringwinkels hebben intussen een goede 
reputatie opgebouwd in Vlaanderen 
en mensen maken er ruim gebruik van. 
Ze halen gratis afgedankte spullen op en geven 
deze een nieuw leven via verkoop in één van de lokale 
vestigingen. Momenteel zijn er 124 kringwinkels in Vlaanderen. Nog heel wat 
gemeenten hebben geen lokale vestiging, hoewel er heel veel vraag is naar 
hergebruikmogelijkheden.

Een kringwinkel is goed voor je gemeente. Niet alleen het milieu en de 
portemonnee van je inwoners ondervindt er baat bij, maar het zorgt ook 
voor lokale jobs voor mensen die elders moeilijk werk vinden. Zo vallen de 
meeste kringwinkels onder het maatwerkdecreet en stellen ze vaak ook veel 
artikel-60’ers te werk (meer hierover achteraan de brochure). Via het OCMW 
kan een lokale overheid op die manier een belangrijke rol spelen in aangepaste 
jobcreatie voor kwetsbare profielen.

Je bespaart er ook heel wat geld mee uit in je gemeentebudget. 
Kringwinkels helpen immers de lokale afvalberg te verkleinen 
door afgedankte spullen opnieuw te verkopen, waar je anders hoge 
afvalverwerkingskosten voor zou betalen.
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NOG GEEN KRINGWINKEL?

 x Contacteer het dichtstbijzijnde 
kringloopcentrum om na te gaan welke 
mogelijkheden er zijn om samen te 
werken. In Vlaanderen zijn 31 centra actief 
die de regionale werking bevorderen in 
samenwerking met lokale besturen.

 x Stel een pand ter beschikking.

 x Zet met de nieuwe kringwikel een 
opleidingstraject op voor één 
of meerdere artikel-60’ers.

 x Meestal hebben kringwinkels een 
overeenkomst met lokale besturen, waarin 
een gemeentelijke vergoeding is voorzien. 
Met een kringwinkel spaart de gemeente 
heel wat afvalverwerkingskosten uit. 
Blijf hiervoor voldoende budget voorzien. 
Goede afspraken kan je baseren op de 
modelovereenkomst die VVSG samen met 
Komosie, de koepel van milieuondernemers 
in de sociale economie, ontwikkelde.
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WAT KAN JE CONCREET DOEN?

 x  Informeer burgers over de werking via 
je portaalsite, nieuwsbrieven of andere 
gemeentelijke communicatiekanalen.

 x Organiseer een lokale textielinzameling 
liefst via de kringwinkel. Veel 
afgedankt textiel vertrekt naar het 
buitenland of wordt gerecycleerd, 
terwijl het in de lokale kringwinkel een 
grotere meerwaarde kan hebben.
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Stimuleer Repair 
Cafés, geefpleinen 
en kasten
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Sinds 2013 organiseert Netwerk Bewust 
Verbruiken over heel Vlaanderen en Brussel 
Repair Cafés. Dit zijn gratis toegankelijke 
bijeenkomsten waarbij buurtgenoten elkaar op vrijwillige 
basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen 
van kledij tot elektronica. De organisatie stelt gereedschap en een locatie ter 
beschikking, bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen 
met de (vrijwillige) deskundigen aan de slag. Intussen zijn er al bijna 150 Repair 
Cafés in Vlaanderen. Tijdens een Repair-Cafébijeenkomst worden gemiddeld 
40 reparaties uitgevoerd, waarvan ongeveer 25 succesvol.

Een Repair Café in jouw 
gemeente?

Bij Netwerk Bewust 
Verbruiken kan je terecht voor 
ondersteuning. In samenwerking 
met LETS Vlaanderen, Transitie 
Vlaanderen en Komosie biedt 
NBV gratis advies op maat en 
een uitgebreid infopakket.

Is dit dan geen concurrentie 
voor professionele 
klusjesmannen?

Integendeel. Een Repair Café 
brengt juist de sociale en 
ecologische meerwaarde 
van hun beroep onder de 
aandacht, net nu dat in de 
wegwerpeconomie almaar meer 
op een helling staat.
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Het delen van goederen of gereedschap is 
niet alleen een positief alternatief voor de 
wegwerpeconomie, het stimuleert ook de sociale 
cohesie. Delen is een fijne manier om buren te leren 
kennen, iets waarvoor mensen in het dagelijkse leven steeds 
minder tijd hebben.

Vaak gaat het om het delen van onderbenutte goederen, al dan niet tegen 
betaling. Auto’s, fietsen, kleding, kinderartikelen en gereedschap zijn 
populaire deelgoederen. Waarom zou je immers een boormachine kopen als 
je die maar twee maal per jaar nodig hebt en je buurman een goed exemplaar 
heeft dat hij graag uitleent voor een prikje?

De meeste deelinitiatieven ontstaan bottom-up. Als lokaal bestuur hoef je 
dus niet het warm water heruit te vinden, maar kan je de lokale bestaande 
deelinitiatieven mee ondersteunen.

Geefinitiatieven

Op een geefplein of in een geefkast bieden mensen gratis spullen aan die 
anderen gratis kunnen ophalen. Een kwestie dus van geven en nemen. Er 
kunnen ook thematische geefpleinen georganiseerd worden.

 x Stel een locatie ter beschikking voor geefpleinen en Repair Cafés.
 x Leen materiaal uit, zoals tafels en stoelen.
 x Maak mee promotie voor lokale bottom-up initiatieven, 

maar probeer deze niet politiek te recupereren
 x Organiseer een infosessie waarin je succesvolle initiatieven uit andere 

steden of gemeenten voorstelt en deelnemers een infopakket biedt.
 x Lanceer een oproep voor vrijwilligers om een project op te starten. 
 x Voorzie ruimte voor geef- en herstelinitiatieven op 

evenementen die de gemeente organiseert.

Ondersteun (lokale) 
deelinitiatieven
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Online bestaan er al heel wat platformen in Vlaanderen en Brussel. Ga na op 
welke onlineplatformen je inwoners al actief zijn en welke nog een duwtje in 
de rug nodig hebben. Via de communicatiekanalen van jouw gemeente kan je 
heel veel mensen warm maken. Denk maar aan:

 x www.thuisafgehaald.be 
Maakt het mogelijk om je kookkunsten te delen 
met mensen bij jou in de buurt.

 x www.peerby.com 
Leen handig en snel gereedschap en andere 
spullen van mensen in jouw buurt

 x www.autodelen.net 
Platform voor particulier autodelen

Ook op lokaal niveau vlak broeit er wat in de deeleconomie. Als lokaal 
bestuur kan je deze initiatieven mee ondersteunen door een locatie ter 
beschikking te stellen, de initiatieven mee op te nemen in gemeentelijke 
communicatie of door een financiële ondersteuning te voorzien, 
bijvoorbeeld door een subsidiereglement ‘deelinitiatieven’. 

Enkele succesvolle voorbeelden:

 x www.bakfietsdelenrabot.be 
Deelsysteem met bakfietsdelen voor buurtbewoners van het Gentse Rabot

 x www.opwielekes.be 
Deelsysteem voor kinderfietsen op initiatief 
van Netwerk Bewust Verbruiken

 x www.buurtijd.be 
Ruilsysteem in Berchem en omstreken

 x www.timelab.gent 
Gedeelde werkplekken in Gent

 x www.fablabgenk.be 
Gedeelde werkplekken in Genk

 x www.fablab-leuven.be 
Gedeelde werkplekken in Leuven
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Als gemeentebestuur kan je ook een actieve rol opnemen. Organiseer eens 
zelf een geefplein of deelfeest, waar alles gratis is, of lanceer een oproep. 
Het kan om meerdere kleinschalige initiatieven op buurtniveau gaan of een 
grootschalige event, zoals een echt stads- of dorpsfeest. Zo kan je mensen 
op een leuke manier laten kennismaken met de verschillende lokale deel- en 
geefinitiatieven en tegelijkertijd jouw gemeente of stad op de kaart zetten als 
actieve ‘deelstad’.

Het kan interessant zijn om een geefplein te koppelen aan een thema, zoals 
bijvoorbeeld een speelgoedspeelplein in de aanloop naar Sinterklaas. Dit werkt 
drempelverlagend. Je bereikt er mensen mee die niet vertrouwd zijn met het 
concept, maar zich wel aangesproken voelen door het thema.

Organiseer zelf een deelfeest, een 
geefplein of kringloopfestival

Delen, ruilen en geven zijn hot. Meer en meer mensen doen het 
en talrijke varianten schieten als paddenstoelen uit de grond. 
Netwerk Bewust Verbruiken zette de beste deals van het moment 
in Vlaanderen en Brussel op een rijtje. Hier vind je een schat aan 
inspiratie om ook jouw gemeente actief te integreren.

www.gedeelddoor.be
www.bewustverbruiken.be
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Geeffestival stadshal Gent

Na het succesvolle geeffestival op de Dageraadplaats in 
Antwerpen doopte ook Gent haar splinternieuwe stadshal voor 

1 dag om tot een groot Geefplein, met overdekte kraampjes waar 
bezoekers bruikbare spullen konden weggeven of meenemen. Onder 

het motto ‘Giving is living’ wil de deelbeweging armoede terug hoog 
op de politieke agenda brengen, solidariteit tussen mensen promoten en 

opnieuw een geefcultuur installeren bij de stadsbewoners. Het geheel werd 
een totaalconcept in een feestelijk kleedje. Het Ethisch Vegetarisch Alternatief 
(EVA vzw) zorgde voor vegetarische Geef-hapjes, de performers van cirQ —
gekend van Bataclan tijdens de Gentse Feesten — verzorgden kinderanimatie, 
en de hele dag door konden bezoekers van optredens genieten en allerlei 
spullen laten herstellen in het Repair Café.

Geefplein op Autodeelsalon Mechelen

Tijdens het Autodeelsalon in Mechelen maken bezoekers elk jaar kennis met 
alle mogelijke vormen van autodelen. Dit jaar werd voor het eerst op het salon 
in samenwerking met Autopia, Transitie Mechelen en de kringloopwinkel 
ook een Geefplein en Repair Café georganiseerd. Allerlei deelinitiatieven 
en organisaties die zich inzetten van ver of dichtbij om delen, ruilen en 
hergebruik te stimuleren waren aanwezig, zoals Netwerk Bewust Verbruiken, 
Thuisafgehaald, Samenhuizen vzw, LETS Vlaanderen en vele anderen.

Weggeefwinkel Alken

In de gemeente Alken, in de provincie Limburg, werd begin 2015 een eerste 
weggeefwinkel geopend. Daar breng je afgedankte spullen binnen die 
anderen gratis kunnen ophalen. De organisatoren - vrijwilligers - willen met 
de weggeefwinkel een plek creëren waar iedereen welkom is en een lokaal 
alternatief bieden voor de wegwerpeconomie. Het plaatselijke OCMW dat 
een Groene voorzitter heeft, ondersteunde mee het initiatief omwille van 
de sociale en ecologische meerwaarde voor de regio, door een gebouw ter 
beschikking te stellen.



08 BOOST DE CIRCULAIRE 
ECONOMIE MET EEN 
DUURZAAM LOKAAL 
AANKOOPBELEID
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WAT

Een circulaire economie draagt hergebruik van producten, materialen en grondstoffen 
hoog in het vaandel, beperkt zoveel mogelijk afval en streeft naar waardecreatie 
voor mens, milieu en economie in elke schakel van de keten. Het is een antwoord op de 
groeiende druk op het milieu en de beschikbare grondstofreserves door onze huidige 
manier van produceren en consumeren.

De belangrijkste principes zijn:

 x Hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen.
 x Geen schadelijke maar biologisch afbreekbare stoffen.
 x Demonteerbare producten en gescheiden materiaalstromen.
 x Geen bezit, maar gebruik.
 x Hoge kwaliteit met een lange levensduur.
 x Ketensamenwerking, waarbij producenten, leveranciers en 

klanten langetermijnrelaties en nieuwe vormen van samenwerking 
gericht op meervoudige waardecreatie ontwikkelen.

Duurzaam is niet gelijk aan duur

Met een duurzaam aankoopbeleid maak je 
met hetzelfde budget andere keuzes. Dat 
bespaart de gemeente vaak heel wat budget, 
zowel bij de aankoop, de operationele kost 
als het afvalbeheer.

Als je overschakelt naar een product-
dienstsysteem (of pay-per-usecontract), 
bespaar je een grote investeringskost en 
kan je de kostprijs meer spreiden.

Subsidies: De Openbare Vlaamse 
Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) lanceert 
twee keer per jaar (deadline 1 april en 1 
oktober) een oproep waar lokale besturen 
projecten rond duurzaam materialenbeheer 
kunnen indienen. De focus ligt op innovatieve 
projecten. Bond Beter Leefmilieu kan je 
begeleiden bij het indienen van je project.
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WAAROM

 x Met een circulair aankoopbeleid kan een lokale overheid het voortouw nemen 
en een stevige boost geven aan de ontwikkeling van de circulaire markt.

 x Je voorkomt afval, bespaart op afvalbeheer en vermindert 
het gebruik van gevaarlijke stoffen.

 x Je springt duurzaam om met grondstoffen en materialen en 
helpt zo grondstoffenschaarste en de bijbehorende geopolitieke 
en milieuproblemen tegen te gaan.

 x Je kan de totale kostprijs verlagen.
 x Je investeert in langdurige partnerships.
 x Je ontlast je organisatie bij een product-dienstovereenkomst 

(of pay-per-usecontract) omdat onderhouds- en 
herstellingsdiensten inbegrepen zijn in de aankoop.

 x Je moet minder vaak inkopen, door de langere levensduur van producten.

LOKAAL AAN DE SLAG

Ongeveer één vijfde van de koopkracht ligt 
in overheidshanden. Het verduurzamen van 
die schijf is dus een belangrijke stap om 
een circulaire economie sterk te stimuleren. 
Ook de lokale overheden kunnen hierin een 
belangrijke rol spelen. Het gemeentebestuur koopt 
immers dagelijks materialen aan, van kantoorinrichting en 
-materiaal over het wagenpark tot materiaal voor de technische- en 
groendienst en catering.
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Wijzig de ‘mindset’: wat heb je echt nodig?

Denk niet in termen van producten, maar in termen van functionele 
behoeften. Zo staat niet de technische specificatie maar de functionele 
specificatie van het product of de dienst die je voor je gemeente wil 
aanschaffen centraal. Denk bijvoorbeeld ‘Ik wens een verwarmde 
ruimte’ in plaats van ‘we hebben een nieuwe stookketel nodig’.

Werk stap voor stap

Begin bij één product- of dienstgroep, niet alles ineens. 
Zo wordt de uitdaging haalbaar en concreet.

Kies voor een productgroep waarmee je een grote 
duurzaamheidsimpact kan behalen, of ga na welke lopende 
contracten binnenkort moeten vernieuwd worden.

Start een interne werkgroep op en betrek in een latere fase 
de verschillende diensten. Zo breng je de interne technische, 
juridische en operationele expertise samen en start je een 
geleidelijk veranderingsproces en crëer je een draagvlak.

Voorzie overleg en opleiding voor alle leden van het aankoopteam. Je kan 
eventueel ook externe hulp inwinnen (via steunpunten of adviesverlening).

Behandel elke nieuwe aankoopactie als een project, 
zo zal het gemeentepersoneel geleidelijk aan meer 
vertrouwd geraken met de circulaire principes.

Stimuleer innovatie en hergebruik bij je leveranciers

Breng zowel nieuwe als bestaande leveranciers op 
de hoogte van de duurzaamheidsambities.

Ondersteun de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. Via markconsultatie 
kan je inspiratie opdoen. Zo kies je bijvoorbeeld best voor herbruikbare 
materialen, hergebruikte of opgewaardeerde goederen, pooling en delen van 
middelen, leasen of huren in plaats van kopen en modulaire ontwerpen.

Door vooraf met de producent goede afspraken te maken 
over terugname of recyclage van het product dat je gebruikt 
hebt, doe je iets aan de wegwerpeconomie.
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Als een lokaal bestuur iets wil aankopen, maakt de gemeente hiervoor een 
bestek op. Je aankopen verduurzamen, begint dus hier. Leg bij de opmaak van 
je bestek zoveel mogelijk de nadruk op duurzaamheid. Waar kan je op letten?

ff Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 
Voeg aantoonbare ervaring met bijvoorbeeld energiezuinig bouwen 
als criterium toe.

ff Technische specificaties 
Neem verplichte milieueisen op zoals een milieuvriendelijk 
productieproces of duurzaamheidlabels. Bijvoorbeeld: een strenge 
energieprestatienorm (BEN-norm), verwarming op zonne-energie, 
eenvoudige vervanging bij IT-apparatuur, herbruikbare recipiënten 
voor voeding, FSC of PEFC voor hout of papier…

ff Gunningscriteria 
Wagens die minder uitstoten, poetsdiensten die milieuvriendelijke 
producten gebruiken en bedrijven die werken met meer 
hernieuwbare stroom kan je bijvoorbeeld met meer punten belonen.

ff Uitvoeringsvoorwaarden 
Geef voorrang aan (of verplicht) levering in bulk, 
terugnamemogelijkheden, hergebruik en recyclage, 
milieuvriendelijke levering en andere manieren die de uitvoer van 
een levering zo duurzaam mogelijk laten verlopen.

De focus ligt hier op ecologische doelstellingen, maar uiteraard zijn ook sociale 
en ethische doelstellingen relevant. Hoe de naleving van dit soort vereisten 
kan gecontroleerd worden, is nog voer voor discussie. Toch is het op zich al 
een hele verdienste dat hier steeds meer aandacht aan wordt besteed en er 
naar oplossingen wordt gezocht. 

Maak een duurzaam bestek op

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) 
bundelde op haar portaalsite enkele voorbeeldbestekken voor 
diverse productgroepen en standaardformuleringen die je kan 
meenemen bij de opmaak. Link naar de modeltekst voor een 
bestuursakkoord of meerjarenplan achteraan deze gids. 

www.vvsg.be
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In performance-based contracten staat niet het product zelf, maar de 
dienst die het product levert centraal. Je koopt bijvoorbeeld niet langer het 
kopieermachine, maar wel het gebruik ervan, of niet langer de auto, maar wel 
de verplaatsing in kilometers.

Dat betekent dus een heel andere manier van samenwerken tussen koper en 
leverancier. Met een performance-based contract koop je niet gewoon een 
kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je hem voor een gegarandeerd 
gebruik, dus om de machine te laten werken. Dit stimuleert leveranciers om 
producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig 
hebben, want dat zou in zijn nadeel spelen.

Gebruik performance basedcontracten

Welke voordelen levert dit systeem op?

VOOR DE GEMEENTE 
Beter en langer werkende producten 

De leverancier heeft er alle baat bij 
dat het product zo goed en zo lang 
mogelijk werkt, want het contract 
is forfaitair wat betekent dat het 
gemeentebestuur een bedrag betaalt 
voor haar gebruik. Als het product 
veel onderhoud vraagt, is dit nadelig 
voor de winst.

VOOR DE PRODUCENT 
Tevreden klanten en 
slimme productie 

Via terugkoop contracten, huur- of 
lease constructies kan de producent 
van bij de aankoop terugkoop na 
gebruik van zijn product en hergebruik 
van grondstoffen garanderen.

VOOR HET KLIMAAT 
Beter materialenbeheer

Dus ook meer energiebesparing en 
minder CO2-uitstoot.

BMA Ergonomics maakt duurzame en ergonomische 
bureaustoelen uit minimum 67% gerecycleerd 
materiaal en kunnen voor 99% gerecycleerd worden. 
Omdat de fabrikant er alle baat bij heeft om de 
grondstoffen te kunnen hergebruiken, kan je de 
stoelen voor 6 jaar huren (inclusief onderhoud) of 
kopen, en koopt Ergonomics je stoel na gebruik terug.
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Je kantoor is bij uitstek een visitekaartje, niet alleen voor je personeel zelf, 
maar ook voor het imago van je bedrijf, organisatie of dienst. Dat geldt ook voor 
lokale overheden. Kantooromgevingen worden gemiddeld om de zeven jaar 
gerestyled en omwille van diverse redenen wordt elk bedrijf vroeg of laat wel 
eens geconfronteerd met een verhuisproject.

De eerste reflex is vaak: alle oude meubels eruit en nieuwe erin. Vaak zijn de 
oude meubels en materialen nog wel van goede kwaliteit, maar de mode 
is veranderd, ze passen niet meer bij het nieuwe imago dat je wil uitstralen of 
passen niet in de beschikbare ruimte van je nieuwe kantoor. Toch is het niet 
altijd nodig en vaak erg belastend voor je budget en het klimaat om alles te 
vernieuwen. Hieronder een aantal tips voor een duurzame inrichting van je 
oude of nieuwe kantoor die niet duur zijn:

Restyle je oude kantoormeubelen

NNOF biedt een innovatieve dienst aan: ze steken je verouderde 
kantoormeubilair in een nieuw designjasje. NNOF werkt nauw samen met 
diverse organisaties die de ontwikkeling van bedrijven met aandacht voor de 
circulaire economie ondersteunen: Bond Beter Leefmilieu (BBL), de koepel 
van milieuorganisaties in België, Plan C transitienetwerk voor duurzaam 
materialenbeheer, sociale werkplaatsen, Unizo en vele anderen.

www.nnof.be

Hergebruik, huur of recycleer kantoorinrichting
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Een belangrijke voorwaarde om het aankoopbeleid te verduurzamen, is een 
mentaliteitswijziging bewerkstellingen en een draagvlak creëren. Eén van de 
manieren waarop je dit kan doen, is het modelbesluit — opgemaakt door VVSG 
— op de gemeenteraad te brengen.

Het besluit stelt volgende twee zaken voorop:

ff Art. 1: De gemeente of het OCMW neemt de principiële 
beslissing om haar aankoop- en aanbestedingsbeleid 
systematisch te verduurzamen.

ff Art. 2: Aan de gemeenteraad, bevoegde budgethouder of 
OCMW-raad voorgelegde bestekken worden vooraf gescreend 
op, en zo nodig aangepast aan, de toepassing van de principes 
van duurzaam aankopen (of aanbesteden). De focus ligt op 
ecologisch verantwoord, sociaal verantwoord en met oog voor 
kostenefficiëntie over de hele levenscyclus.

Breng duurzame overheidsopdrachten 
op de gemeenteraad

Mix oud en nieuw bij verhuis

Het bespaart je tijd en geld om vooraf na te gaan welke inrichtingselementen 
uit je oude kantoorruimte je nog kan recycleren op de nieuwe bestemming 
(onder dezelfde of andere vorm) en wat je echt nieuw moet kopen. Streef naar 
een gezonde mix. Het Vlaams Administratief Centrum in Gent spaarde hierdoor 
voor de inrichting van haar nieuwe gebouw 1 miljoen euro, 14 ton CO2 en 20 ton 
afval uit. Dat is een grootschalige actie, maar ook bij kleinere verhuisprojecten 
loopt de winst voor het gemeentelijk budget en het klimaat al heel snel op.

Gebruik circulaire interieurelementen

Je kan bij herinrichting of verbouwingen ook gebruik maken van 
gerecycleerd bouwafval of circulaire elementen. Het Amsterdamse 
adviesbureau voor duurzaamheid Copper 8 renoveerde haar achtste verdieping 
volledig op basis van circulaire principes: van vloerbedekking uit gerecycleerde 
Filipijnse visnetten tot circulaire meubels via een leasecontract en koffie uit 
biologisch afbreekbare kopjes.
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LED-licht leasingproject

Kortrijk wil met een pilootproject nagaan hoe leasing- of 
huurmodellen kunnen helpen om duurzaamheidsingrepen te 

doen zonder de investeringsbudgetten van de stad te belasten. 
De stad diende hiervoor samen met de Bond Beter Leefmilieu 

een dossier in bij de Vlaamse afvalmaatschappij (OVAM) om een 
testproject te starten. De middelen die daardoor vrijkomen, kunnen 
een rollend fonds creëren dat op zijn beurt terug kan investeren in 
duurzame ingrepen. Als eerste testcase werden de TL-lampen in de 
stedelijke bibliotheek vervangen door zuinige LED-verlichting.

Ecologisch en circulair schoonmaken

Gent gebruikt sinds kort als eerste stad ter wereld professionele 
schoonmaakproducten bekroond met het ‘Cradle to Cradle Certified 
Silver’-label van Ecover om maar liefst 340 gemeentelijke gebouwen 
op een milieuvriendelijke manier te poetsen. De Arteveldestad trekt 
met deze aanpak de kaart van (super)geconcentreerde producten, 
minimale verpakking, recyclage, minder waterverbruik en minder 
transport. De producten van Ecover voldoen op alle vlakken aan deze 
eisen. Ze zijn snel en volledig biologisch afbreekbaar en reinigen 
doeltreffend, met een minimum aan schadelijke stoffen. De Stad 
Gent werkt hiervoor samen met zijn externe schoonmaakpartners 
Cleaning Masters, Euroclean en ISS. 

Viaduct van Millau (Frankrijk)

Een schoolvoorbeeld op grote schaal van een product-dienstmodel 
bij lokale overheidsopdrachten is de bouw van het viaduct van Millau 
in Frankrijk. Met een klassiek contract zou de overheid schulden 
moeten aangaan voor de bouw bij een aannemer. De brug zou wel 
eigendom zijn van de staat, maar na tien jaar zou ze zelf moeten 
opdraaien voor herstellingen. Onder impuls van een Publiek-Privaat 
Partnerschap met de Franse overheid financierde bouwconsortium 
Eiffage helemaal zelf de bouw van dit viaduct. In ruil kreeg Eiffage 
recht op de tolinkomsten tot de brug eigendom wordt van de staat, 
niet meteen zoals bij een normaal contract maar pas binnen 78 jaar. 
Eiffage staat in voor het onderhoud en neemt dus het grootste deel 
van de risico’s op zich, maar krijgt er wel behoorlijk wat winst voor 
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terug. Het resultaat is verbluffend. Het viaduct werd in drie jaar tijd 
gebouwd, met gloednieuwe bouwtechnieken die amper onderhoud 
vragen. Eiffage had immers veel te verliezen bij een slechte 
constructie. Niet alleen is dit veel sneller, veiliger en duurzamer, 
maar het kostte de Franse overheid geen cent. Gebruikers (en 
toeristen) financieren het hele project.
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zijn, als je je maar wil verplaatsen in zijn hoofd.
WOUT DE MEESTER
Schepen voor Jeugd, Natuur en Duurzaamheid in Sint-Niklaas
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Wanneer en waarom heeft Sint-Niklaas het 
Burgemeestersconvenant ondertekend?

Wout: ‘In februari . Toen hadden al heel wat gemeenten in 
Oost-Vlaanderen zich geëngageerd, het Waasland kon niet 
achterblijven. Een grote gemeente heeft de verantwoordelijkheid 
om anderen mee te trekken. Als Sint-Niklaas iets doet, 
heeft dat onvermijdelijk een impact op de omliggende 
gemeenten en omgekeerd. Dit jaar hebben we samen met 
acht andere gemeenten uit het Waasland en de provincie 
Oost-Vlaanderen ‘Waasland Klimaatland’ opgezet. Het 
Burgemeestersconvenant was de eerste stap. Sint-Niklaas was 
één van de koplopers en daar zijn we eigenlijk wel trots op.’

Na de ondertekening krijg je een jaar de tijd om een lokaal 
klimaatplan uit te werken. Hoe ben je te werk gegaan? 

Wout: ‘Uit de nulmeting bleek dat de grootste uitstoot gebeurt 
door bedrijven. Als stad kan je geen bindende maatregelen 
opleggen, maar je kan hen wel betrekken, stimuleren en richting 
geven. Dat hebben we geprobeerd door fors in te zetten op 
participatie. Met ‘Pioniers’ hebben we partners gezocht bij 
scholen, ziekenhuizen, het afvalbedrijf, lokale ondernemers 
en grote bedrijven. Die bleken veel meer open te staan 
voor klimaatinitiatieven dan gedacht. Natuurlijk spelen ook 
commerciële belangen mee, maar ergens willen ze oprecht mee 
zijn met de tijd. Als stad hebben we hen de hand gereikt. Intussen 
is die samenwerking uitgegroeid tot een echte dynamiek.’

Heb je ook burgers actief betrokken?

Wout: ‘Een bottom-up verhaal was voor ons cruciaal. Via ronde 
tafelgesprekken konden burgers hun ideale toekomstvisie 
voor Sint-Niklaas delen. Wat bleek? Niet ecologische motieven 
als minder auto’s en meer groen, maar het verlangen naar 
meer sociale cohesie, meer ontmoetingsruimte en meer 
levenskwaliteit was dé gemene deler. Kortom: we waren 
het met zijn allen eens dat investeren in het klimaat nodig 
was om te evolueren naar een meer leefbare stad.’
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Was het moeilijk om draagvlak te vinden?

Wout: ‘Allesbehalve. Een klimaatplan is geen CO2-reductieplan. Je kan 
het klimaat niet als geïsoleerd fenomeen beschouwen. Het hangt samen 
met je armoede - en mobiliteitsplan. Het grootste kantelpunt in onze 
zoektocht naar draagvlak kwam toen we ons verplaatsten in het hoofd 
van onze grootste tegenstander, coalitiepartner CD&V, en ontdekten dat 
we eigenlijk wel dezelfde richting uit wilden. Voor CD&V was de trigger 
om mee te gaan: een degelijk bestuur, je verantwoordelijkheid opnemen.’

Is de doelstelling haalbaar en betaalbaar?

Wout: ‘Zeker, zelfs zonder al te grote investeringen. Je moet wel uit je 
pijp komen. Met onze politieke partners kwamen we overeen dat als we 
nu niets doen, we daar later de prijs voor zullen betalen. We hebben ook 
hulp gekregen via de intercommunale. Op die middelen hadden we eerst 
niet gerekend. Op lange termijn verdienen die investeringen zichzelf wel 
terug, al is het voor ons nog te vroeg om van een terugverdieneffect te 
spreken. We hebben nog maar sinds april een klimaatplan. Anderzijds 
opende de ondertekening van het Convenant wel veel deuren. Inzetten 
op alternatieve financiering is ook belangrijk. Mensen zijn heus 
bereid om te investeren, maar je plan moet wel waterdicht zijn.’

Waar ben je meeste trots op?

Wout: ‘Dat we via participatie zoveel verschillende actoren hebben 
meegekregen. Voor burgers is het belangrijk dat het concreet wordt. Zo 
is ons wijkisolatietraject niet alleen goed voor het klimaat, maar ook 
voor hun portemonnee. Bovendien hebben we niet alleen financiële 
drempels weggewerkt om te gaan renoveren, maar ook praktisch voor 
vereenvoudiging en ondersteuning gezorgd. Het succes van de ‘pioniers’ 
is ons paradepaardje. Dat ook de belangrijkste economische drijfkrachten 
meestappen in het verhaal toont burgers dat we het echt menen.’

Welke tips kan je meegeven aan gemeenten 
die nog willen intekenen?

Wout: ‘Je doelstelling mag groots zijn, maar maak liever nog je acties 
concreet en meetbaar. Het kan natuurlijk tegenvallen en dan stel je je 
bloot aan kritiek, maar dat is geen reden om niets te doen. We weten dat 
het moet, dus pak het vast, laat het niet liggen, hak knopen door en zoek 
partners, ook bij diegene waar je het eerst niet zou gaan zoeken.’ 





VOEDING
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Eerlijk, lekker en gezond 
van bodem tot bord
Ons eten reist de halve wereld rond vooraleer we er onze vork in kunnen prikken. De 
Vlaamse agro-industrie voert soja in uit Brazilië, produceert er hier industrieel vlees mee 
om het dan naar Japan of Zuid-Korea uit te voeren. Terwijl massaal veel voedsel wordt 
verspild, krijgt de Vlaamse boer het steeds zwaarder te verduren. Produceren kost hem 
vaak meer dan het hem opbrengt.  

Er zit duidelijk iets scheef in de landbouwsector. Wat we eten en hoe we omgaan met 
voeding heeft een belangrijke sociale en milieu-impact. Een kleinschaliger model met 
minder tussenschakels biedt enorme opportuniteiten. Een systeem met onafhankelijke, 
fiere familiebedrijven die lekker van bij ons produceren voor de mensen dichtbij is veel 
duurzamer en eerlijker. Dat het kan, bewijzen talloze initiatieven die de verloren band 
tussen boer en klant proberen te herstellen. Ook de consument wint erbij: hij krijgt lekkere 
producten en weet wat hij eet. Bovendien is het ook veel democratischer. 

De Belgische verstedelijkte context biedt de ideale voedingsbodem om boeren en 
burgers  opnieuw met elkaar in contact te brengen. Boeren en consumenten wonen 
immers dicht genoeg bij elkaar om overbodige tussenschakels te vermijden. Steeds 
meer consumenten kiezen al voor gezonde unieke producten die ‘om de hoek’ en met 
respect voor de omgeving geproduceerd worden: ondertussen zijn er meer dan 1.200 
korteketenproducenten actief in Vlaanderen en hun aantal groeit. Lokale overheden die 
deze initiatieven mee bevorderen maken een wereld van verschil. 

Wat kan je doen om je inwoners te stimuleren 
om gezonder, duurzamer en lokaler te eten?

Bij welke organisaties en subsidies kan je terecht 
om de korte voedselketen en eerlijke landbouw 
lokaal te stimuleren?

Hoe beperk je de lokale afvalberg?
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ZET LEKKER EN GEZOND 
VAN BIJ ONS OP DE 
LOKALE MENUKAART

09
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WAT

Van bij de boer tot op je bord lijkt een korte weg, maar het verhaal is vaak veel 
ingewikkelder. Ons eten reist de halve wereld rond vooraleer we er onze vork in 
kunnen prikken, vlees en zuivel hebben een belangrijke klimaatimpact en heel veel 
voedsel wordt verspild. 

WAAROM

De voedselvoetafdruk in enkele cijfers:

ff  Vijfentwintig procent van alle broeikasgasemissies wordt veroorzaakt door 
wat we eten en hoe we omgaan met voeding. 

ff  Elk jaar belandt 36 tot 55 kilo voedsel per Vlaams huisgezin in de vuilbak.

ff  Elke dag dat iemand vlees van het menu schrapt, wordt 2 kilogram minder 
CO2 uitgestoten. Dat is zoveel als een auto gemiddeld uitstoot op 15 km rijden. 
Vermenigvuldig dat met het aantal inwoners van jouw stad of gemeente en je krijgt 
meteen een pak meer schone lucht, een betere leefomgeving en gezonde burgers.

ff  Minder vlees en meer groenten en fruit eten, is niet alleen goed voor het 
klimaat maar ook voor onze gezondheid: minder kans op diabetes, kanker, 
hartfalen en vroegtijdige sterfte.

LOKAAL AAN DE SLAG

In 2009 ging in Bristol (VK) een luide alarmbel af. De stad had een studie besteld die de 
impact voor de regio bij een verminderde olieproductie in kaart bracht. Voedselproductie- 
en voorziening waren één van de belangrijkste changemakers om desastreuze gevolgen 
in te perken. Dat alarmsignaal vormde de start om als een van de eerste lokale besturen 
in Europa werk te maken van een eigen lokaal voedselbeleid dat moet bijdragen tot een 
meer duurzame stad op vlak van ecologie, economie en gezondheid.  

Intussen werken steeds meer steden en gemeenten een eigen voedselstrategie uit 
en springen op deze manier in de bres voor lokale en duurzame producten die zowel 
het klimaat, de boeren als de inwoners ten goede komen. Koplopers in België zijn Gent, 
Brussel en Leuven.  Door tegelijk lokale, seizoensgebonden, biologische en vegetarische 
alternatieven te stimuleren en voedselverspilling en milieuonvriendelijke verpakkingen 
tegen te gaan, zorgen deze steden en gemeenten ervoor dat hun ecologische voetafdruk 
sterk afneemt. 
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Promoot duurzaam en 
lekker van bij ons

Beeld je in dat jouw stad of gemeente 
een plek is waar iedereen, van de lokale 
school tot de markt, van de boer tot op elk bord, de 
diversiteit van alle plaatselijke schatten in en op de 
bodem viert. Een stad waar je op elke hoek verse, lekkere, 
organische en eerlijke seizoensgebonden producten vindt die voor iedereen 
toegankelijk zijn. Als lokaal bestuur kan je dat zelf mee bevorderen. 

Duurzame voeding hoeft niet saai te zijn. Van seizoensgroenten  rechtstreeks 
van bij de (bio-)boer om de hoek, chocolade van de wereldwinkel of biologische 
honing van de stadsimker, de waaier aan mogelijkheden om creatief om te 
springen met ecologisch verantwoord en eerlijke voedsel van bij ons test 
gegarandeerd de grenzen van onze smaakpapillen en eetgewoonten af.

Laat de inwoners proeven van het gamma aan verrassende kleuren, 
geuren, aroma’s en combinaties die duurzame voedselproducenten 
en handelaars uit jouw regio voor hen in petto hebben. 

www.ecoplan.be brengt in kaart 
welke lokale producenten en 
duurzame handelaars er in jouw 
gemeente of stad te vinden zijn. 
Staat jouw regio nog niet op de 
kaart? Vul aan en vervolledig 
zelf het overzicht.
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Start ‘Donderdag 
Veggiedag’

Bewust omgaan met voeding betekent 
niet dat je meteen al je eetgewoonten 
moet veranderen. Een dag vlees van 
het menu schrappen, is maar een kleine moeite. 
Wel eentje die een gigantische impact heeft en 
waar burgers en het klimaat beter van worden. 
De Donderdag Veggiedagcampagne wil mensen op een positieve 
manier stimuleren om van donderdag een vaste vegetarische dag te 
maken. Door aandacht te schenken aan minder vlees eten, kan een 
stad of gemeente tegelijkertijd werken aan haar klimaatbeleid en 
gezondheidsbeleid. In Gent, Hasselt, Mechelen, Eupen, Sint-Niklaas, 
Oostende en Brussel is het concept al helemaal ingeburgerd. 

Geef zelf het goede voorbeeld 

 x  Informeer het stadspersoneel door een lezing 
of filmvoorstelling te organiseren. 

 x  Biedt in het personeelsrestaurant een degelijke vegetarische 
schotel aan en maak de vegetarische schotel op donderdag 
de standaardschotel (blijf ook op donderdag, om de 
vrijheid van keuze te respecteren, vlees aanbieden, maar 
schuif de schotel met vlees wat op het achterplan). 

 x  Biedt vegetarische hapjes aan op recepties 
georganiseerd door de gemeente.

 x  Betrek zoveel mogelijk je burgers en informeer hen op een 
luchtige manier over het belang en de vele voordelen.

Geef leuke veggiekooktips en recepten met lokaal geteelde groenten 
mee via de website, sociale media of het gemeentelijke informatieblad

Ondersteun logistiek, communicatief of financieel initiatieven 
in het kader van ‘Donderdag Veggiedagcampagne’.

Organiseer ‘De langste veggietafel’ 
Tover het marktplein of het gemeentepark om tot een grote vegetarische 
picknickplaats. Nodig alle inwoners uit om met vrienden en familie aan te 
schuiven en gezellig samen vegetarisch te eten van meegebrachte schotels 
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Voedselafval 
terugdringen

of ter plaatse aangekocht eten. Voorzie een aantal informatiestandjes, 
animatie en muziek en je maakt er meteen een echt volksfeest van. 

Een volledig draaiboek hoe je een ‘Donderdag Veggiedag
gemeente’ wordt, vind je op www.donderdagveggiedag.be/
doemee/gemeente.

Een derde van alle voedsel dat 
geproduceerd wordt, eindigt niet op ons 
bord maar op een afvalberg die almaar groter 
wordt. Omdat het fruit 'misvormd' is, de boontjes niet 
de juiste lengte hebben, of gewoon omdat we meer kopen 
dan we kunnen consumeren. Ook thuis belandt veel voedsel dat we gekocht 
hebben in de afvalcontainer. 

Nochtans zijn er doorheen de verschillende stappen van de voedselketen, 
vanop het veld tot in ons bord, heel wat dingen die we kunnen doen om 
verspilling tegen te gaan. De strijd tegen voedselverspilling is wereldwijd 
aan een opmars bezig en smeedt banden tussen een brede coalitie van 
mensen: van burgers tot bekende topchefs en grote economische spelers. 
Ook jij kan als lokaal bestuur, net als Jamie Oliver in Groot-Brittanië 
en Franse supermarkten met hun ‘lelijke groenten campagne’, op een 
laagdrempelige manier koploper zijn in de strijd tegen voedselverspilling. 
Net als hen heb jij een grote impact op de beslissingen die mensen dagelijks 
nemen in hun omgang met voeding, alleen al door de visibiliteit die je wel of 
niet geeft aan alternatieven. 
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 x  Sinds het voorjaar van 2015 kunnen lokale handelaars voedseloverschotten 
wegschenken aan mensen in armoede zonder dat ze hierop BTW moeten 
betalen. Het OCMW, de gemeente of een lokale caritatieve vereniging 
die erkend is door gemeente of OCMW, haalt de goederen op en verdeelt 
ze verder onder mensen in armoede. Het OCMW of de gemeente kan 
zelf beslissen wie het als behoeftige beschouwt en welke lokale 
vereniging de voedseloverschotten kan ophalen als ze ervoor kiezen 
dit niet zelf te doen. Ga met de lokale handelaars en eventuele lokale 
caritatieve verenigingen aan tafel zitten om een en ander af te spreken. 

 x  Bied tips aan jouw inwoners om de afvalberg te verminderen. 
 x  Door jouw inwoners te stimuleren om compost te 

maken of voedselafval gescheiden op te halen, zorg je 
dat voedselafval toch nog slim ingezet wordt.

Op de portaalsite van de Openbaar Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
(OVAM) vind je een antwoord op al je vragen rond voedselverspilling. De 
site staat boordevol achtergrondlectuur, inspiratie en links die je op weg 
helpen bij de opzet van een duurzaam lokaal voedselbeleid en duurzame 
afvalverwerking

www.ovam.be/voedselverlies
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Donderdag veggiedag in Gent

Gent startte als eerste gemeente met het Donderdag- 
Veggiedagconcept. De gemeente stimuleert scholen, horeca 

en inwoners om één keer per week op donderdag geen vlees 
op het menu te zetten en de voorkeur te geven aan vegetarische 

alternatieven die lekker, gezond én duurzamer zijn. Het resultaat 
mag gezien worden. Intussen serveren alle Gentse stadsscholen 
op donderdag een veggiemaaltijd, is het aanbod van vegetarische 
restaurants erg groot en werd Donderdag Veggiedag een begrip van 
de Gentse markten, hippe foodies adresjes tot de studentenresto’s. 
Gent is dé veggie-hoofdstad.



10 ONDERSTEUN LOKALE 
VOEDSELPRODUCENTEN 
EN -VERDELERS
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WAT 

Onze voedselsystemen zijn dringend aan verandering toe. Die verandering begint in de 
eerste plaats op lokaal vlak. Steeds meer consumenten kiezen voor gezonde unieke 
producten die ‘om de hoek’ en met respect voor de omgeving geproduceerd worden. Ook 
gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven door te kiezen voor een korte voedselketen 
die consumenten en producenten samenbrengt zodat de weg tussen veld en bord veel 
korter wordt en mensen weten wat ze eten. 

Door die hernieuwde directe band krijgt de lokale boer weer veel meer voor zijn waar 
en betaalt de klant voor een verser en beter product toch niet meer dan anders. Dat is 
eerlijker en motiverender voor de boer, gezonder en even betaalbaar voor de klant en 
duurzamer en beter voor de wereld.  ‘Kort’ betekent voedsel dichtbij aankopen met minder 
transport maar ook met zo weinig mogelijk tussenpersonen en een beperkte verwerking. 

Dit is een win-winsituatie voor iedereen, van land tot klant. Want hoe kleiner de afstand 
tussen producent en consument, hoe kleiner de klimaatimpact, hoe eerlijker de prijs en 
hoe meer tevreden en gezond de consument. 

WAAROM

Een duurzaam lokaal voedselsysteem is een win-winsituatie voor alle betrokkenen:

ff Lokale, kwaliteitsvolle producten voor een eerlijke prijs: steeds meer 
gezinnen zijn op zoek naar voeding die lokaal en duurzaam geproduceerd is, 
tegelijkertijd slagen steeds minder boeren er in om een eerlijk inkomen te 
verdienen. Door korteketeninitiatieven te ondersteunen, breng je klanten en 
producenten met elkaar in contact, bied je kwaliteitsvolle producten met een 
verhaal en zorg je dat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun product.

ff  Lokale voeding op het ritme van de seizoenen is beter voor het milieu.

ff  Korte keten is goed voor de lokale economie. Het stimuleert lokale 
producenten en distributeurs om hun producten aan een eerlijke prijs aan de 
man te brengen.

ff  Voeding verbindt mensen. Het zorgt voor extra tewerkstelling en stimuleert 
de sociale cohesie.

ff  Door groenten, fruit of vlees rechtstreeks bij de boer te kopen, spaar je heel 
wat gereden kilometers uit. 
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LOKAAL AAN DE SLAG 

Steeds meer steden en gemeenten ontwikkelen een eigen voedselstrategie en willen 
op die manier lokale en duurzame producten stimuleren. Denk maar aan Gent, Brussel, 
Leuven, Den Haag en Bristol.  Door een platform aan te bieden voor lokale producenten 
en hen ondersteuning te bieden, wordt het veel laagdrempeliger voor de inwoners om 
lokale producten te consumeren.  Op die manier wordt de ecologische voetafdruk van de 
inwoners drastisch naar beneden gebracht.

Promoot lokale 
producenten

Er zijn in Vlaanderen intussen meer 
dan 1.200 korteketeninitiatieven, van 
hoevewinkels tot groentepakketten. Breng in 
kaart welke korteketeninitiatieven er in jouw regio zijn 
en maak inwoners bewust van het belang van duurzame 
keuzes bij hun aankoopgedrag. 

 x  Organiseer een spaarkaartactie naar analogie met de ‘Belgerinkel’-
actie waarin je klanten die lokale producten aankopen, beloont 
met een stempel en de mogelijkheid om een mooie (ecologisch 
verantwoorde!) prijs te winnen. Spaarkaarten bezorgen de 
handelaar extra klanten en werkt bovendien stimulerend om 
meer lokale producten in zijn/haar aanbod op te nemen. 

 x  Ga na of er in de rekken van lokale handelaars of supermarkten 
al lokale streekproducten worden verkocht. Breng handelaars en 
producenten samen op een klimaatlunch en onderzoek wat de 
mogelijkheden zijn. Misschien wil de lokale wereldwinkel wel lokaal 
geteelde asperges verkopen? Of kan de krantenhandelaar vers 
appelsap verkopen? Staan er streekbiertjes op de kaart van de lokale 
horecazaken? Misschien kunnen restauranthouders ingrediënten 
afnemen van een lokale boer? Betrek zeker ook de grote ketens: oa. 
Delhaize voorziet in haar rekken ruimte voor lokale producten.

 x  Benadruk de win-winsituatie: de lokale producenten 
vinden een afzetmarkt dichtbij huis, terwijl de handelaar 
producten met een duidelijk verhaal in de rekken kan zetten. 
Iets waar steeds meer gezinnen naar op zoek zijn.  
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 x Verspreid een overzichtskaart met alle lokale producenten in de 
regio. Vermeld welke producten waar geproduceerd worden, wat de 
openingstijden zijn en de contactgegevens. In meer landelijke gebieden 
kan hiervoor eventueel intergemeentelijk worden samengewerkt.

Breng via www.ecoplan.be in kaart welke 
lokale producenten er zijn in jouw gemeente of 
stad, en vul, indien nodig, verder aan. 

Een overzicht van alle korteketeninitiatieven 
vind je op www.streekproducten.be en 
www.rechtvanbijdeboer.be.

Nodig lokale producenten en ondernemers uit 
voor een overlegmoment en aansluitende 
receptie waarin je de ambities van het 
gemeentebestuur aankondigt om lokale 
producenten en de korte keten te ondersteunen. 
Benadruk meteen de win-winsituatie.  

Korte keten is niet alleen goed voor het milieu 
maar ook voor de lokale economie. Zorg daarom 
voor een gedeelde verantwoordelijkheid 
van de milieu-ambtenaar, (eventueel) de 
duurzaamheidsambtenaar en de ambtenaar voor 
lokale economie.
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Ondersteun digitale ‘van boer tot bord’ initiatieven

De digitalisering van onze samenleving kan ook de band tussen boer en klant 
verbeteren. Steeds meer gezinnen bestellen hun groenten, fruit, zuivel en 
vlees online bij de boer in de buurt. Terwijl de boer een eerlijke prijs krijgt 
voor zijn product, geniet de klant op zijn beurt van kersverse producten.

 x  Voorzie een lokatie en logistieke ondersteuning voor de opstart 
van een voedselteam. 
www.voedselteams.be

 x  Fermet herstelt de verloren band tussen de lokale boer en klant en 
brengt ze als vanouds samen, maar dan met moderne technologie. 
Intussen zijn al tientallen boeren, klanten en ondernemers verbonden aan 
lokale afdelingen van het digitale korteketennetwerk in Gent, Leuven en 
Antwerpen. Help de organisatie om een lokale werking op te zetten in  
jouw regio. 
www.fermet.be

Maak ruimte voor 
duurzaam en lekker

Steeds meer burgers willen zich actief 
inschakelen in de korteketeneconomie. Zo 
engageren steeds meer  starters zich om een 
bioboerderij op te richten. Terecht, want de groeiende 
vraag naar biologische producten wordt niet gevolgd door 
een verhoogde productie: terwijl het marktaandeel van bioproducten rond de 
4% schommelt, is minder dan 1% van de Vlaamse landbouwgrond biologisch.  
Een van de voornaamste redenen waarom het aanbod de vraag niet volgt, zijn 
de dure grondprijzen die het potentiële starters moeilijk maken om toegang te 
hebben tot grond.  

 x Goede en voldoende grond is de basisvoorwaarde om aan de slag 
te kunnen. Hierin is zeker een rol weggelegd voor de lokale besturen. 
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Voorzie bij de opmaak of herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan voldoende grond voor lokale voedselproductie. 

 x  In heel wat gemeenten liggen ongebruikte percelen die 
eigendom zijn van de gemeente, de kerkfabriek of het OCMW. 
Onderzoek of je deze ter beschikking kan stellen voor lokale 
korteketeninitiatieven. Dit kan op twee verschillende manieren:

In eigen beheer 
Je maakt de grond vrij via erfpacht of een recht van opstal-regeling voor 
(startende) bioboeren. Organiseer hiervoor een selectieprocedure en 
stel een gebruiksovereenkomst op met specifieke beheercriteria volgens 
het lastenboek voor biologische productie en korte keten, zoals ruime 
vruchtwisseling, gebruik van organische mest, verbod op pesticiden, 
toewerken naar een biocertificering of engagement voor een lokale afzet 
en een hoge boer-burgerbetrokkenheid.   
 
Verkoop of stel je perce(e)l(en) vrij voor beheer aan ‘De Landgenoten’ 
Een organisatie die de middelen van boeren en consumenten 
samenbrengt om te investeren in grond die over de generaties heen 
gebruikt kan worden voor biologische landbouw.  De Landgenoten 
zijn bovendien geknipte partner om samen een duurzaam 
bestemmingsbeleid uit te werken voor jouw gemeente.
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Op een boerenmarkt verkopen lokale 
boeren hun producten rechtstreeks aan 
de klant. Zo weet de consument beter 
waar zijn voeding vandaan komt en krijgt de boer of 
producent een eerlijke prijs voor zijn of haar product. 
Ondersteun lokale landbouwers en producenten in het lokaal 
aan de man brengen van hun producten.  

 x  Is er in jouw gemeente al een marktdag? Informeer en ondersteun 
lokale boeren om hun producten aan te bieden op diezelfde markt.

 x  Is er in jouw gemeente nog geen marktdag? Voorzie een locatie en 
logistieke ondersteuning voor de organisatie van een boerenmarkt.

Groenten en fruit van 
op de boerenmarkt
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Stimuleer lekker 
van in den hof

Iedereen met een tuintje of terras 
kan aan de slag om zelf groenten en 
fruit te kweken. Informeer je burgers 
over de verschillende initiatieven en faciliteer 
waar mogelijk evenementen van organisaties 
die moestuinieren in jouw buurt mogelijk maken. 
 
 x  Velt biedt heel wat informatie en interessante workshops die jouw inwoners 

de kneepjes van het moestuinieren of tuinieren in potten aanleren. 
www.velt.be

 x  De Vlaamse overheid biedt allerlei campagnemateriaal om jouw inwoners 
te sensibiliseren over het gebruik van pesticiden in de tuin. 
www.zonderisgezonder.be
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Wie geen eigen tuin heeft, krijgt in een 
volkstuin de ruimte om zelf planten, bloemen, 
groenten en fruit te kweken. Volkstuinen hebben 
daarnaast ook een belangrijke sociale functie. Ze zijn 
een ontmoetingsplaats voor verschillende generaties 
en culturen en stimuleren de sociale cohesie in je buurt. 

Iedere wijk een eigen 
volkstuin

Wist je dat 
 
… de Vlaamse overheid subsidies 
aanbiedt voor gemeenten die een volkstuin 
willen aanleggen? Meer info via deze 
verkorte link  www.goo.gl/9AJVAz

… Velt gemeenten ondersteunt 
om samentuinprojecten rond 
ecologisch tuinieren op te zetten?  
www.velt.be/samentuinen
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Hasselt maakt gemeentegronden 
vrij voor lokale bioboeren

De Hasseltse schepen van Leefmilieu Joost Venken bekijkt 
met De Landgenoten of de gemeenten gronden ter beschikking 

kan stellen voor duurzame landbouw. De Landgenoten gaan 
vervolgens op zoek naar een geschikte kandidaat die op die gronden 

biologische groenten en fruit wil produceren. 

Gent en garde voor een ambitieus, 
duurzaam voedselbeleid

Met Gent en Garde trekt Gent ten strijde voor lekkere, lokale 
en duurzame voeding. Niet zomaar een charmeoffensief maar 
een strategisch meesterplan waarmee de Arteveldestad haar 
voedselsysteem grondig wil verduurzamen en schoon schip 
wil maken over de hele lokale voedselketen: van productie over 
verwerking en distributie, tot consumptie en afvalverwerking. 

Gent is de eerste stad in Vlaanderen die een voedselbeleid heeft 
uitgewerkt. En niet zomaar een. Het doel is om in elke stap van de 
voedselketen de CO2-impact terug te dringen. Om het voedselbeleid 
verder te versterken, smeedt het lokale bestuur duurzame coalities 
met lokale producenten en consumenten. Ook fairtradeproducten 
uit het Zuiden spelen een prominentere rol in hun arsenaal. Het 
plan zet ondermeer stevig in op de korte voedselketen, duurzame 
voedselproductie en – consumptie, voedsel als verbindingsmiddel 
tussen mensen, maximaal hergebruik van voedselafval en 
participatie.  Meer informatie over dit ambitieuze initiatief kan je 
terugvinden op klimaat.stad.gent/nl/gent-en-garde.  

Samentuinen in Vorselaar

De gemeente Vorselaar, Velt en het welzijnscentrum ’t Kiertje 
sloegen de handen in elkaar om de samentuin ‘De Tuinfluiter’ uit de 
grond te stampen. Deze tuin is een sociaal-ecologisch project dat 
de solidariteit tussen bevolkingsgroepen wil verhogen en zo ook de 
situatie van mensen in kansarmoede probeert te verbeteren.



MEER WETEN?
Voel je het kriebelen om zelf aan de slag te gaan? De voorbeelden 

die in deze gids aan bod komen, zijn maar een deel van de meest 

gangbare info over alles wat je in Vlaanderen en Brussel kan doen 

om je buurt, stad of gemeente op weg te zetten naar een snelle en 

efficiënte klimaatwinst. Hier kan je meer uitdieping vinden over wat 

we niet verteld kregen in de inleiding. Bedoeld om één en ander wat 

concreter te maken, te inspireren en contactgegevens op te snorren. 
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 x  www.gentklimaatstad.be
 x  www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal
 x  www.bewustverbruiken.be
 x  www.klimaatcoalitie.be 

PARTICIPATIE

 x Connect 
Extern bureau dat je kan inschakelen om doelstellingen af te bakenen tijdens een 
participatiemoment en methodiek. 
www.connect.be

 x  Participatiecoach 
Een vrijwilliger die je opleidt en achteraf kan inzetten als je een klimaatcafé 
organiseert of participatiemoment in de wijken/buurten van je stad of gemeente. 
Goed voorbeeld te vinden in Grimbergen, georganiseerd in samenwerking met extern 
evenementenbureau Connect. 
www.connect.be/nl/blog/connect-coacht-de-participatiecoach.
aspx#.VY8d00aGREc /Grimbergen

 x  Begrotingsparticipatie 
Meer draagvlak creëren, kan ook door je begroting zelf participatief te maken. Dat 
kan door bijvoorbeeld een deel van je klimaatbudget te voorzien voor wijkbudgetten. 
Dat stimuleert mede-eigenaarsschap.Het boek ‘Begrotingsparticipatie. Inspiratie 
uit de praktijk’ diept verschillende mogelijke methodieken uit waarmee je zelf aan 
de slag te gaan’. politeia.be/nl-be/book/begrotingsparticipatie/BEGROT316B.htm 

 x  Warming-up party 
Om mensen ‘warm te maken’ voor een project kan je naar analogie met  tupperware-
parties een ‘warming-up party’ organiseren. De provincie Vlaams-Brabant 
organiseerde zo tientallen parties om mensen warm te maken voor Samen Energiek. 
Via een warmtecamera worden woningen doorgelicht op zoek naar mogelijkheden 
voor energiebesparende maatregelen. De provincie Vlaams-Brabant steunt dit project 
in haar streven naar een klimaatneutrale regio. De gemeenten Beersel, Bekkevoort, 
Bertem, Bierbeek, Leuven, Meise, Merchtem, Oud-Heverlee, Scherpenheuvel-Zichem en 
Zaventem deden reeds mee.  
www.tieroefs.be/klimaat_duurzaamheid/samen_energiek  

SUBSIDIES

 x  Op Vlaams niveau is er ook een traject rond lokale klimaatfinanciering 
http://www.Ine.be/doelgroepen/lokale-overheden/lokaal -klimaatbeleid 
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 x Momentel worden grote gemeentelijke en/of stedelijke investeringsprojecten 
geïnventariseerd. De provincie Vlaams-Brabant is trekker namens de 
provincies. Op www.vlaamsbrabant.be/reglementen vind je het reglement. 
Voor meer info kan je terecht bij Wouter Florizoone, kabinetsmedewerker 
van Tie Roefs via wouter.florizoone@vlaamsbrabant.be of 016 26 70 53.

 x  Vleva (Vlaams Europees Verbindingsagentschap) 
Werkt als brugfiguur tussen het middenveld, Europa, de Vlaamse overheid en lokale 
overheden. Op de website vind je een handige subsidiewijzer. Tip: maak een account 
aan en kies aan welke thema’s je voorkeur genieten. Zo ontvang je relevent nieuws 
heet van de naald. Heb je een idee, maar vind je niet onmiddellijk de juiste subsidie? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen via subsidieteam@vleva.eu . De organisatie 
kan dan bekijken of jouw idee binnen een bepaald programma past.  
www.vleva.eu/subsidiewijzer

 x  Wil je een algemeen zicht over alle Europese programma’s? 
www.vleva.eu/eusubsidiegids 

 x  Europese subsidies rond duurzame innovatie specifiek gericht op Brussel. 
www.ncpbrussels.be/eu-funding-opportunities 

 x  Subsidies via Eandis en Infrax (distributienetbeheerders Vlaanderen) 
www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/steunmaatregelen-2015-voor-
investeringen-in-milieuvriendelijke-energie-en-reg-door-lokale-besturen 
energiediensten@eandis.be 
esco@infrax.be.

ALTERNATIEVE FINANCIERING

 x  ESCO 
Bedrijf dat lokale overheden helpt om de energieprestaties van gemeentelijke 
gebouwen te verbeteren. Meer informatie over hun werking en een overzicht van alle 
ESCO’s in België vind je op hun website. 
www.belesco.be 

 x  Crowdfunding 
www.socrowd.be  
www.growfunding.be 
Interesse om in jouw stad of regio een growfundingplatform op te richten? Neem dan 
contact op met stef@growfunding.be voor meer informatie. 
www.crofun.be 
www.mymicroinvest.com 
www.crowdin.be

 x  Advertenties via Google 
www.google.be/adwords
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BURGEMEESTERCONVENANT

Uitdieping en inspiratie

 x vraag de Q&A op bij Groen via lokaalbeleid@groen.be 
 x www.burgemeestersconvenant.eu
 x www.gentklimaatstad.be
 x www.vlaamsbrabantklimaatneutraal.be 
 x www.bewustverbruiken.be
 x www.klimaatcoalitie.be 
 x www.eumayors.eu

Ondersteuning & coördinatie

 x Territoriaal coördinatoren helpen lokale besturen om plannen te bundelen, wegwijs 
te maken in de opzet achter de nulmeting en de EU-communicatie te vertalen naar 
een lokaal verhaal. In Vlaanderen gaat het meestal over provinciale ondersteuning, 
al dan niet in combinatie met de ondersteuning van een intercommunale. 
Hier vind je een overzicht van de territoriaal coördinatoren in Vlaanderen. 

Provincie Vlaams-Brabant
Els Cornelis | els.cornelis@vlaamsbrabant.be 
Voor sommige gemeenten werkt de provincie samen met Interleuven. 

Provincie Limburg
Nele Vandenreyt | nele.vandenreyt@limburg.be 

Provincie Oost-Vlaanderen
Kim Rienckens | 09 267 78 15 | kim.rienckens@oost-vlaanderen.be
Er is ook een samenwerkingsverband met Interwaas. 

Provincie West-Vlaanderen
De provincie West-Vlaanderen heeft samenwerkingsovereenkomsten met enerzijds 
intercommunale Leiedal en anderzijds intercommunale WMI (gebiedsdekkend). 

Leiedal
Dominique Van de Wiele | 056 24 16 16 | dominiek.vandewiele@leiedal.be 

WVI
Nathalie Garee | 050 36 71 71 
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Provincie Antwerpen 
De provincie Antwerpen heeft samenwerkingsovereenkomsten met drie 
intercommunales voor de ondersteuning van het burgemeestersconvenant. 

IGEMO
Anneleen Van Tendelo en Johan Van Damme | 015 28 77 50

IGEAN
Hilde Boydens 03 350 08 10

 x  Mayor’s adapt 
Opvolger Burgemeestersconvenant dat steden en gemeenten ertoe verbindt om de 
adaptatiestrategie in hun beleid op te nemen. Ondertussen ondertekenden iets meer 
dan 100 steden en gemeenten deze Mayor’s adapt. Ter vergelijking: reeds 6.000 steden 
en gemeenten ondertekenden het burgemeestersconvenant. Misschien kan jouw 
gemeente dit cijfer verhogen?  
http://mayors-adapt.eu

 x Bende van Beersel (zie interview Veerle Leroy) 
Dit ontwerp dat scholen kan aanzetten om zich te engageren voor de energietransitie 
werd gemaakt in samenwerking met MOS Vlaams-Brabant in opdracht van de 
gemeente Beersel, maar kan ook in andere steden en gemeenten uitgevoerd worden. 

Voor meer info over de uitvoering in Beersel, contacteer de MOS-begeleiders:

Herwig Kevelaerts | herwig.kevelaerts@vlaamsbrabant.be 
Ann Thienpont | ann.thienpont@vlaamsbrabant.be

Op deze webpagina kan je per hoofdstuk grasduinen 
tussen contactgegevens, modelvoorstellen, subsidies 
en handige hyperlinks naar de websites van alle 
nuttige organisaties die je langs de tien routes in 
deze klimaatwijzer bent gekruist. Dat bespaart ons 
layoutteam, maar vooral jou, veel tijd en opzoekwerk. 

Alvast veel surfplezier en succes!

WWW.GROEN.BE/KLIMAATWIJZER

Online extra’s


