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Kies voor de toekomst

De toekomst ligt in lokale handen, in jouw handen. Als jij, wakkere burger of ambitieus 
gemeentebestuur, een keuze voor de toekomst maakt, dan krijgt een duurzame 
samenleving snel vorm. Zo’n samenleving zorgt voor meer werkgelegenheid, gezondere 
mensen, een beter milieu en een voordeliger kostenplaatje voor zowel de gemeente als 
haar inwoners. Kortom: een duurzame samenleving laat toe om de levenskwaliteit van 
iedereen te verhogen.

Als lokaal bestuur kan je de transitie versnellen, door aan de kar te trekken, 
initiatieven een duw in de rug te geven met bijgestelde wetgeving en gerichte steun, 
of door de juiste partners rond de tafel te verzamelen. Daarom brengen we in dit 
inspiratieboek de laatste inzichten, voorstellen en ideeën samen in aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen, en reiken we je concrete handvaten aan.

Dit inspiratieboek is een verhaal. Een verhaal dat vertelt hoe de samenleving er over 
enkele decennia uit kan zien, als we vandaag de koe bij de horens vatten.

We wensen je veel succes toe bij de verkiezingen en vooral in de jaren die erop volgen.

Vera Dua 
Voorzitter Bond Beter Leefmilieu

Danny Jacobs 
Directeur Bond Beter Leefmilieu
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Inhoudstafel
Hoe ga je met het inspiratieboek aan de slag?

Een duurzaam lokaal beleid

1. Ruimtelijke ordening 

Zet in op kernversterking om open ruimte te vrijwaren

2. Natuur en bos 

Maak meer ruimte voor natuur en bos

3. Energie 

Investeer in een fossielvrije gemeente door energiebesparing, hernieuwbare energie en een slim 

net

4. Mobiliteit 

Kies voor fietsers en voetgangers en stuur de doorbraak van elektrische en gedeelde mobiliteit

5. Circulaire economie 

Stimuleer en ondersteun de (lokale) kringloop- en deeleconomie

6. Voeding en landbouw 

Versnel de transitie naar een meer plantaardig, duurzaam en gezond voedingspatroon

Zes sleutels tot succes

1. Richt je blik op 2050 

2. Duurzame financiering 

3. Betrek je burgers 

4. Sociale inclusie 

5. De gemeente als voorbeeld 

6. Kijk over je gemeentegrenzen heen

Nieuwe transities langs de Oude Dokken
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Hoe ga je met het 
inspiratieboek aan de slag?

Als lokaal politicus of ambtenaar kun je dit inspiratieboek gebruiken bij de opmaak van je 

partijprogramma of als hulp bij het uittekenen van het beleid van je stad of gemeente. Maar ook als 

burger, vrijwilliger bij een lokale natuur- en milieuvereniging of als lid van de milieuraad kun je met 

dit inspiratieboek aan de slag om voorstellen te formuleren voor jouw lokale beleidsmakers. 

Het inspiratieboek schetst een aantrekkelijk toekomstbeeld dat ook in jouw gemeente realiteit kan 

worden. Om dat te bereiken, zijn transities nodig op zes vlakken: ruimte, natuur en bos, energie, 

mobiliteit, circulaire economie, en voeding en landbouw. Voor elk thema vind je in dit inspiratieboek 

een prioritaire doelstelling waarop de gemeente vandaag kan inzetten. Vervolgens reiken we concrete 

maatregelen aan om de doelstelling te realiseren. Op die manier is plannen heel wat eenvoudiger. 

Naast maatregelen reiken we je zes sleutels aan om van deze beleidsacties een succes te maken. Door 

je blik op 2050 te richten, een duurzaam financieringsmodel toe te passen, je burgers te betrekken, 

sociale inclusie te garanderen, het voorbeeld te geven en over je gemeentegrenzen heen te kijken, zal 

je duurzaam lokaal beleid optimaal ontplooid worden.

We belichten voor alle voorstellen succesvolle voorbeelden en geven inspiratie over hoe je de 

duurzame samenleving lokaal kan waarmaken.

Als lokaal politicus kun je binnen jouw legislatuur de vruchten plukken van een lokaal duurzaam 

beleid. Door een politiek engagement voorop te stellen, kun je abstracte milieudoelstellingen op lange 

termijn combineren met concrete actie op het terrein. De milieubeweging helpt je een handje vooruit 

en selecteert hier voor jou de prioritaire beleidsdoelstellingen en maatregelen waarvoor je je kunt 

engageren tijdens jouw legislatuur. Neem dit boek door en laat je inspireren. De duurzame toekomst 

begint vandaag. 

Burgemeestersconvenant
Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie, dat steden en gemeenten in 

Europa een klimaatbeleid wil laten opzetten om zo mee te werken aan de Europese doelstelling: 20% 

reductie van de CO
2
-uitstoot tegen 2020. De maatregelen en goede voorbeelden in dit inspiratieboek 

helpen jou om de gemaakte engagementen voor het Burgemeestersconvenant te realiseren. 

Momenteel hebben meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten het 

Burgemeestersconvenant getekend. Ook jouw stad of gemeente kan vandaag nog intekenen via www.

burgemeestersconvenant.eu.
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Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
In 2015 werd op de VN-top in New York een nieuw globaal kader vastgelegd. 15 jaar lang zullen de 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) bovenaan op de agenda staan. België was één van de 194 

landen die hun handtekening zette onder deze 17 doelstellingen. Hiermee verbond ons land zich ertoe 

deze agenda voor duurzame ontwikkeling na te streven. Daarvoor moet iedereen mee op de kar: van 

burgers, bedrijven en verenigingen tot overheden op alle niveaus. Ook Vlaamse steden en gemeenten 

zullen een inspanning moeten leveren. Alle voorstellen in dit inspiratieboek dragen bij tot een of 

meerdere van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
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Een duurzaam lokaal beleid

1. Ruimtelijke Ordening

Als een vijfde van de onderbezette woningen 
gedeeld zou worden met een extra huishouden, 

zou de Vlaamse woningvraag (300.000 extra 
wooneenheden tegen 2030) ingevuld worden 

zonder extra ruimte aan te snijden 
Sofie Deberdt (Samenhuizen)
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Toekomstbeeld

Dichter bij mekaar, met meer plaats  
voor groene open ruimte
Hoe zien onze woonwijken er uit in de toekomst? Stel je dit even voor: een bruisend centrum waar 

alles dichtbij is en iedereen te voet of met de fiets naar de winkel, de school of het werk kan. 

Waar straten echte leefstraten zijn met royale voetpaden, zitbanken, straatbomen, geveltuinen, 

speelplekken en stadstuintjes. Waar buren de auto’s die ze af en toe nog nodig hebben, onder elkaar 

delen. Waar tuinen worden samengevoegd. Waar cohousing en zorgwonen de sociale contacten 

verbeteren. Waar duurzame stroom voor iedereen beschikbaar is. En waar het fijn wonen is voor jong 

en oud.

Doelstelling

Zet in op kernversterking om open ruimte te vrijwaren
Het versterken van de stads- of dorpskern staat centraal. Hogere bouwdichtheden in het centrum 

zorgen voor een hogere woonkwaliteit: door de nabijheid kunnen meer verplaatsingen te voet of met 

de fiets worden afgelegd en zijn we minder afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer krijgt meer 

kansen en het delen van auto’s wordt rendabeler. Door meer woningen te bouwen in het centrum, 

wordt de economische basis voor lokale handelszaken versterkt. Door compacter te bouwen, blijft er 

meer ruimte voor publiek groen en is er meer sociaal contact. Door dichter bij elkaar te bouwen, gaat 

er minder energie verloren en worden collectieve energienetten op basis van geothermie of zonne-

energie haalbaar en betaalbaar. Een kernversterkende ruimtelijke ordening vormt zo mee de basis 

voor een klimaatneutrale gemeente.

Door in te zetten op kernversterking1, wordt open ruimte aan de rand van de gemeente gespaard 

van nieuwe bebouwing. Die open ruimte hebben we hard nodig, voor natuur en bos, om overtollig 

regenwater te stockeren of voor korteketenlandbouw.

1 www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/recepten-voor-kernversterking
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Hoe bereik je deze doelstelling?
Het bijsturen van ruimtelijke ordening is geen gemakkelijke opgave en zal tijd vergen. Maar 

gemeentebesturen hebben tal van bevoegdheden en instrumenten in handen om het verschil te 

maken. Dit zijn strategieën die de gemeente daarbij kan volgen:  

Verdichten

Met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kan het gemeentebestuur verdichting in de kern stimuleren, 

door op de juiste plaatsen hogere bouwdichtheden of meer bouwlagen toe te staan. 

Het RUP ‘wijziging van woonlagen’2 van Opwijk is een goed voorbeeld 
van hoe in een landelijke dorpskern op een verantwoorde manier 
hogere bouwdichtheden gerealiseerd worden. Twee bouwlagen 
zijn in Opwijk de standaard. Op strategische locaties in het centrum 
maakt het RUP drie of vier bouwlagen mogelijk, onder meer in de 
stationsomgeving, aan de centrale boulevard en de ringlaan. 

Een concreet middel voor steden en gemeenten om hoge bouwdichtheden te realiseren, is het in 

erfpacht geven van eigen gronden of gronden van OCMW’s om er bouwprojecten met een hoog 

ruimtelijk rendement te laten ontwikkelen.

Het stadsbestuur van Leuven gaf een woongroep van zeven gezinnen 
een lap grond in erfpacht. Dankzij de erfpachtformule besparen de 
cohousers flink wat geld voor de grondaankoop, dat extra geïnvesteerd 
kan worden in duurzaamheid. Meer informatie kan je terugvinden via 

Cohousing De Sijs3. 

Vergroenen

Verdichten moet samengaan met vergroenen. Het belangrijkste voordeel van compacter bouwen 

is de open ruimte die je zo wint. Meer groen in de stad helpt ook om de gevolgen van de 

klimaatverandering, zoals hittegolven en hevige regenbuien, te temperen. Bomen, planten en 

ontharding bergen water en gaan hitte-eilanden tegen. Als buitenspeelruimte voor kinderen is groen 

belangrijk voor hun sociale ontwikkeling. 

Met een ‘groennorm’ kan de gemeente de garantie geven dat de gewonnen open ruimte ook groen 

blijft. Die norm kan vastgelegd worden in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Minstens 

20 m2 publiek toegankelijk groen per wooneenheid is een veel gebruikte norm in het buitenland. 

2 Ruimtelijk Uitvoeringsplan in Opwijk, www.opwijk.be/nl/54/content/890/rup.html

3 www.agsl.be/nl/geldenaaksebaan
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De stad Gent hanteert een groennorm van 10 m2 per inwoner. Het 
Draaiboek groenplan4 van de Vlaamse overheid geeft richtlijnen bij het 
opmaken van een lokale groenvisie.

Ontharden

Laat de tram in een groene bedding rijden, maak speelplaatsen groen of breek garageboxen af en 

vervang ze door een buurttuin. 

In de volkswijk Rabot in Gent maakten garageboxen plaats voor 
het Boerenhof5, een groen binnengebied met volkstuintjes voor 
de bewoners. Voor meer informatie kan je terecht bij info.gent@
samenlevingsopbouw.be.

Delen

De stads- of dorpskern is de ideale experimenteerruimte voor nieuwe, gedeelde woonvormen. In een 

RUP of een verordening kan de gemeente een wettelijke definitie opnemen van cohousingprojecten. 

Dat helpt om problemen en onduidelijkheden op vlak van vergunningverlening of eigendomsverdeling 

op te lossen. Onder andere Mechelen en Boechout legden zo’n wettelijk kader vast. 

4 www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/draaiboek-groenplan-richtlijnen-bij-het-opmaken-van-lokale-groenvisie

5 www.samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/boerenhof/



11

Samenhuizen en Bond Beter Leefmilieu begeleidden in 2014-2015 
initiatieven van gemeenschappelijk eco-wonen in Kortrijk, Sint-
Niklaas, Turnhout, Houthalen en Leuven. Wil je advies of begeleiding 
om alternatieve woonvomen aan je bewoners aan te bieden? Lees 
dan het draaiboek projectoproepen samenhuizen6 of mail naar info@
samenhuizen.be.  

Intensiveren

Heel wat beschikbare ruimte wordt maar tijdens een deel van de dag gebruikt. Schoolgebouwen 

kunnen ook ‘s avonds nuttig gebruikt worden, bijvoorbeeld als vergaderplek voor buurtgroepen. 

Parkings van grote handelszaken of ziekenhuizen kunnen na de werkuren opengesteld worden voor 

bewoners. De gemeente kan dit ondersteunen met aangepaste parkeertarieven: betalend voor 

bezoekers, een abonnement voor werknemers en een bewonerskaart voor omwonenden.

De Wegwijzer van Slim Gedeeld7 is een stappenplan dat je kunt 
raadplegen als je aan de slag wil gaan rond gedeeld gebruik 
van schoolinfrastructuur. Deze gids werd ontwikkeld door de 
Verenigde Verenigingen, samen met de onderwijsadministratie. Het 
administratieve, financiële, organisatorische en technische aspect wordt 
telkens apart behandeld, samen met ondersteunende tips en handige 
modeldocumenten. Wil je graag meer goede praktijkvoorbeelden, tips 
of modeldocumenten uitwisselen? Contacteer info@slimgedeeld.be.

Verweven

Door winkels in het centrum te verweven met het wonen, ontstaan levendige buurten. Het nieuwe 

decreet handelsvestigingen geeft gemeenten de mogelijkheid om in een RUP of met een verordening 

kernwinkelgebieden en winkelarme gebieden af te bakenen. Vervolgens kun je als gemeente het 

winkelaanbod in deze zones sturen. Op die manier voer je als gemeente een stimulerend beleid voor 

kleinhandel in de kern en rem je baanwinkels af.  

Door niet-gebruikte verdiepingen boven winkels om te vormen naar appartementen, zorg je ervoor 

dat winkelstraten na het sluitingsuur niet doods zijn. Verschillende gemeenten hebben in hun 

verordening de verplichting vastgelegd om bij nieuwe winkels of bij verbouwingswerken een aparte 

inkom te voorzien voor de bewoners van de hogere verdiepingen. Sommige gemeenten geven 

daarvoor ook premies. 

6 www.samenhuizen.be/draaiboek

7 www.slimgedeeld.be
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In het kader van het project ‘Kernversterkend Winkelbeleid van 
A tot Z’ ontwikkelde Idea Consult een leidraad voor een integraal 
handelsvestigingsbeleid8, op maat van lokale besturen. Kernversterkend 
Winkelbeleid van A tot Z is een project van de Vereniging voor Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG), het Agentschap Innoveren & Ondernemen 
en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

Herbestemmen of hergebruiken

Heel wat gebouwen staan leeg. Een goede inventaris van leegstand vormt de basis voor hergebruik. 

Met een heffing of een premie kan de gemeente er mee voor zorgen dat die ongebruikte ruimte 

opnieuw nuttig gebruikt wordt. Om leegstaande bedrijfsgebouwen een nieuwe bestemming te geven, 

voorziet de Vlaamse overheid ondersteuning via de brownfieldconvenanten. 

Meer dan de helft van de woningen in Vlaanderen is onderbezet. Het gaat vaak om grotere, oudere 

gezinswoningen. Dit grote aanbod aan onderbezette woningen vormt een enorm potentieel voor 

nieuwe woonruimte. Opdelen is de boodschap, om zo ruimte te maken voor nieuwe, kleinere gezinnen 

of voor het samenwonen van senioren. Het verbouwen van dergelijke woningen is tegelijk een 

stimulans om ze beter te isoleren en het energiegebruik naar beneden te halen. De gemeente kan 

deze mogelijkheid voorzien in haar stedenbouwkundige verordening. 

8 www.centrummanagement.be/platform/Documents/20170317_LeidraadLokaleBesturen_IHB_final.pdf
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Renoveren

Ongeveer een derde van onze huizen is meer dan zestig jaar oud. In die verouderde huizen is isolatie 

vaak slecht of helemaal afwezig, waardoor ze veel energie verbruiken. Daar komt nog bij dat de grote 

tuin veel onderhoud vraagt, net als de woning zelf. Het renoveren van die oude woningen kost vaak 

veel geld. Daarom kan het een interessante piste zijn om oude, grote villa’s te slopen en te vervangen 

door meerdere kleine, energiezuinige woningen.

De Duurzame Wijk9 in het centrum van Waregem is een goed voorbeeld 
van vernieuwen. Een oude versleten villa op een ruim perceel van 
2.900 m2 maakt plaats voor zeven energiezuinige rijwoningen met een 
gezamenlijke tuin. Het project is gelegen in de kern van Waregem, 
op wandelafstand van de bushalte. Winkels, scholen en andere 
voorzieningen zijn vlakbij. Zo kan de wagen vaker thuis blijven staan. 
Contacteer info@deduurzamewijk.be voor meer informatie.

9 www.deduurzamewijk.be/nl/de-duurzame-wijk
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Verduurzamen

De Duurzaamheidsmeter Wijken10 van de Vlaamse overheid is een hulpmiddel om een bouwproject 

te evalueren voor verschillende thema’s, zowel bij de start als doorheen de ontwikkeling van 

een woonwijk. De duurzaamheidsmeter screent negen thema’s, zoals mobiliteit, groen- en 

natuurontwikkeling, waterbeheer en energiegebruik. Voor elk thema kun je apart nagaan hoe 

goed een stedenbouwkundig project scoort. Daarbij geeft de meter ook een eindevaluatie met een 

globale duurzaamheidsscore voor het gehele project. Wil je meer informatie en tips? Contacteer 

duurzameontwikkeling@vlaanderen.be.

In het kader van het project ‘Levendige stad- en dorpskernen voor 
een klimaatneutraal Vlaams-Brabant’ ging Bond Beter Leefmilieu, 
samen met gemeentebesturen, op zoek naar concrete oplossingen voor 
kernversterking11. Het resultaat is een receptenboek met voorbeelden 
en instrumenten die steden en gemeenten kunnen inzetten voor een 
klimaatvriendelijke ruimtelijke ordening. Wil je in jouw gemeente aan 
de slag met kernversterking? Contacteer erik.grietens@bblv.be.

Het is nu aan de steden en gemeenten om met 
duurzame maatregelen de woonkwaliteit van hun 

inwoners te garanderen 
Alexander Mijts (VIBE)

10 do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken

11 www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/recepten-voor-kernversterking
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Een duurzaam lokaal beleid

2. Natuur en Bos

Inwoners die in het groen wonen  
zijn gelukkiger en gezonder 

Bert De Somviele (BOS+)
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Toekomstbeeld

Natuur en bos voor iedereen
In de toekomst heeft elke inwoner van onze gemeente een bos of natuurgebied op wandelafstand. 

Die natuurgebieden vangen bij hevige regenbuien het overtollige regenwater op, overstroomde 

straten behoren tot het verleden. Dat regenwater kan langzaam infiltreren in de grond en zo de 

grondwaterlagen aanvullen. Ook in droge periodes hebben we daardoor voldoende water ter 

beschikking. Tijdens hittegolven zoeken we verkoeling in het gemeentebos of stadspark. De bomen 

zuiveren de lucht. Beken en waterlopen vormen groenblauwe verbindingen vanuit het centrum naar 

de omliggende open ruimtes. Hierlangs is het aangenaam wandelen, fietsen, skeeleren of joggen. 

De achteruitgang van planten- en diersoorten is gestopt, door gerichte beheersmaatregelen groeien 

zeldzame soorten weer aan. Vrijwilligers van de natuurvereniging beheren samen met bewoners de 

natuurgebieden. 

Doelstelling

Maak meer ruimte voor natuur en bos
Bos en natuur zijn van levensgroot belang, niet alleen voor de biodiversiteit en als klimaatbuffers, 

maar ook omdat mensen er tot rust komen en er gezonde lucht kunnen inademen. Zeker in een 

dichtbevolkte regio als Vlaanderen moet er genoeg plaats voorzien worden om natuur een kans te 
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geven. Want natuur in de buurt maakt gelukkiger, dat is wetenschappelijk bewezen. Bovendien kan 

het de gezondheidskloof tussen arm en rijk dichten1. Voldoende ruimte reserveren voor natuur en bos 

is daarom een must. 

Hoe bereik je deze doelstelling?
Aankopen en inrichten van gronden voor natuurontwikkeling

Als gemeente kun je zelf gronden aankopen of subsidies voorzien voor natuurverenigingen waarmee 

zij gronden aankopen, inrichten en beheren. Omdat natuurverenigingen met veel vrijwilligers werken, 

spaar je zo als gemeente geld uit. Want als de gemeente zelf gronden zou aankopen, inrichten en 

beheren, moet daar ook gemeentepersoneel voor ingezet worden. 

Voor de aankoop van gronden voor nieuwe bossen kun je als 
gemeente een subsidie krijgen van 60% van de aankoopprijs, via het 
Boscompensatiefonds2. Zo kocht de stad Sint-Niklaas gronden aan om 
het Puitvoetbos verder uit te breiden. Hier komt ruimte voor een nieuw 
geboortebos, waar voor elk kind dat geboren of geadopteerd wordt 
in Sint-Niklaas, een boompje geplant kan worden. Voor alle algemene 
vragen in verband met subsidies van het Agentschap voor Natuur en 
Bos, kan je terecht bij aves.cd.anb@lne.vlaanderen.be.

Eigen gronden van gemeenten en OCMW’s

Hier kun je als gemeente het goede voorbeeld geven, door die gronden natuurlijk in te richten. 

Met het programma Natuur in je buurt3 zorgt de Vlaamse overheid 
voor financiële ondersteuning. Zo krijgt de stad Hasselt subsidies om 
het park Kapermolen uit te breiden en natuurlijk herin te richten. De 
Demer vormt daarbij de ruggengraat, als blauwgroene verbinding 
met de groene gebieden buiten het stadscentrum. Het park krijgt 
meer biodiversiteit dankzij een oeverzwaluw- en ijsvogelwand en een 
vleermuizenkelder. Voor alle algemene vragen in verband met subsidies 
van het Agentschap voor Natuur en Bos, kan je terecht bij aves.cd.anb@
lne.vlaanderen.be.

Ontwikkel de natuur langs wegen

Bermen langs gemeentelijke waterlopen of autowegen kunnen met een gepast groenbeheer 

natuurlijke verbindingen vormen voor planten en dieren. Het herwaarderen en ontwikkelen van 

1 Natuurpunt (2016). Natuur maakt gelukkig en kan gezondheidskloof arm-rijk dichten, www.natuurpunt.be/nieuws/
natuur-maakt-gelukkig-en-kan-gezondheidskloof-arm-rijk-dichten-20160325#.WZQGaVFJZPY

2 Projectoproep ‘Bebossing’ van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing

3 Projectoproep ‘Groen’ van Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/projectoproep-groen
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buurtwegen draagt daar ook toe bij. Deze trage wegen voor de mens zijn natuurlijke snelwegen voor 

dieren en planten.  Als lokaal bestuur zet je best in op trage wegen die kwalitatieve verbindingswegen 

voor traag verkeer zijn en implementeer je het stappenplan van trage wegen4 in de meerjarencyclus. 

Contacteer info@tragewegen.be voor meer informatie en begeleiding.

Meer groen in het straatbeeld

Naast bossen en natuurgebieden in de open ruimte rond de gemeente, is ook meer groen in de 

straten zelf aangewezen. Groennormen5 in alle steden en gemeenten zijn daarvoor een noodzaak: ze 

garanderen groen rond scholen, crèches, ziekenhuizen of rusthuizen. De inwoners zullen de gemeente 

dankbaar zijn, want mensen die in het groen wonen zijn gelukkiger en gezonder. 

4 www.tragewegen.be/professionals/snelsteweg

5 Groenplan van de Vlaamse Overheid, www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/draaiboek-groenplan-richtlij-
nen-bij-het-opmaken-van-lokale-groenvisie

Voor meer informatie over de beleidsprioriteiten voor natuur en bos kun je het memorandum van 
Natuurpunt raadplegen via www.natuurpunt.be/pagina/politiek-verkiezingen.
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3. Energie

Realiseer vandaag het energieniveau voor 2050. 
Je (ver)bouwt voor de volgende generatie, dus 

hou je niet aan het noodzakelijke minimum maar 
durf ambitieus zijn en mik daarbij eerst en vooral 

op verregaande energiebesparing 
Els Vanden Berghe (Pixii)
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Toekomstbeeld

Duurzame energie van eigen bodem
In het oude energiesysteem waren we afhankelijk van olie uit landen die het vaak niet zo nauw nemen 

met de mensenrechten. Elk jaar importeerde België voor 11 miljard euro aan fossiele brandstoffen. 

In de toekomst verandert dat: we gaan slimmer om met onze energie, waardoor we er minder van 

gebruiken. En, we halen de kracht van de natuur in huis. We produceren zo veel mogelijk lokaal uit 

hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Hierdoor winnen we aan autonomie. Door hernieuwbare 

bronnen zoals zon en wind te benutten, zadelen we toekomstige generaties ook niet op met kernafval. 

Veel mensen vinden een nuttige baan in de sector van de hernieuwbare energie: een transitie naar 

100% hernieuwbare energie in België tegen 2050 levert al in 2030 20.000 tot 60.000 nieuwe jobs op.1 

En we verzekeren ons van een goed klimaat en gezonde lucht. 

De woning is een spil in het energienet van de toekomst. Meer en meer mensen genieten van het 

comfort van een energiezuinige woning. Ze worden ‘prosument’ en produceren zelf energie met 

zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp die slim inspeelt op het net. Ze slaan hun energie 

tijdelijk op en stemmen hun gebruik af op de energieproductie. Collectieve oplossingen hebben 

een belangrijke rol. Coöperatieven produceren samen energie met een windmolen in de buurt of 

zonnepanelen op het dak van de school. Warmtenetten zorgen voor groene warmte voor de hele wijk. 

Zo bouwen we de energie van de toekomst uit: hernieuwbaar, schoon en dicht bij huis.

Doelstelling

Investeer in een fossielvrije gemeente door 
energiebesparing, hernieuwbare energie en een slim net

Hoe bereik je deze doelstelling?
Energiebesparing op de eerste plaats

Werk aan een versnelling van diepgaande renovaties. Geef renovatie-advies en begeleiding of leid 

je inwoners actief toe naar bestaande initiatieven.2 Ondersteun of organiseer wijkrenovaties om de 

renovatiegolf te versnellen. Zorg daarbij voor maatregelen op maat voor specifieke doelgroepen, 

zoals een renteloze lening en een persoonlijke begeleiding. Moedig aan om deze diepgaande 

renovaties maximaal te combineren met hernieuwbare energie-opwekking. Door hun woning grondig 

1 Europese Commissie (2017). Voordelen van klimaatbescherming, ec.europa.eu/clima/citizens/benefits_nl

2 Bestaande initiatieven voor renovatiebegeleiding in enkele centrumsteden: Kortrijk, www.kortrijk.be/producten/
renovatiebegeleiding-0; Mechelen, klimaatneutraal.mechelen.be; Gent, stad.gent/energiecentrale; Antwerpen, www.
antwerpen.be/nl/overzicht/ecohuis-antwerpen/advies; Genk, genk.zetjewoningopdekaart.be; Leuven, www.leuven2030.be/
verhalen/energiecoach-en-renovatiebegeleider-helpen-bij-duurzaam-verbouwen
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te renoveren, zullen de inwoners van je stad of gemeente genieten van meer comfort en tot 75% 

besparen op hun energiefactuur.3

Kyoto in het Pajottenland4 toont aan hoe collectieve renovaties een hele 
regio in beweging kunnen zetten. Informatie-avonden in samenwerking 
met lokale besturen en verenigingen maken huiseigenaars in de 
gemeente warm om aan de slag te gaan met energiebesparing en 
hernieuwbare energie. Samenaankopen voor isolatie en zonnepanelen 
zorgen voor een versnelling van de investeringen. En begeleiding op 
maat helpt mensen bij het kiezen van de juiste maatregelen. Op deze 
manier begeleidde Kyoto in het Pajottenland al 900 woningen in het 
Pajottenland en de Zennevallei bij energierenovaties. Dit kwam neer 
op een gemiddelde jaarlijkse besparing van 500 euro en 1 ton CO

2
 per 

deelnemend gezin.  
 

3 Ecobouwers (2017). www.ecobouwers.be

4 Koyto in het Pajottenland, www.kyotoinhetpajottenland.be
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In de provincie Limburg begeleiden STEBO Limburg en Dubolimburg5 
collectieve renovatieprojecten die worden voorgesteld door de 
gemeente. Via huisbezoeken brengen ze alles in kaart. Er wordt een 
gemeenschappelijke aannemer gezocht en een architect houdt toezicht 
op de renovatie van de verschillende woningen. Een bijkomende 
renovatielening, bovenop de Vlaamse Energielening, zorgt ervoor dat 
verbouwers meer en over een langere periode kunnen lenen, zodat 
ze grotere ingrepen kunnen uitvoeren. Voor concreet advies over 
duurzaam renoveren kan je terecht bij de Provinciale Steunpunten 
Duurzaam Wonen en Bouwen6 of bij VIBE7 en Pixii8.

Investeren in hernieuwbare energie en het net van de toekomst

Moedig de inwoners van je stad of gemeente aan om te investeren in hernieuwbare energie en deze 

energie slim in te passen in het net, door gebruik af te stemmen op de productie en eventueel in (al 

dan niet collectieve) opslag te voorzien. Een tip om je burgers te overtuigen: investeren in zonne-

energie brengt tegenwoordig meer op dan je spaarboekje. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan 

genieten van de voordelen van zonne-energie, geef je advies op maat en kun je aanbestedingen voor 

zon op grote daken (zoals van scholen en andere gemeentelijke gebouwen) organiseren, met extra 

stimulansen voor burgercoöperaties en kwetsbare doelgroepen.9 

Ook elektrische voertuigen breken de komende jaren door: ze zijn schoner en stiller. Vraag aan je 

netbeheerder om zijn investeringsplannen af te stemmen op een nuluitstoot van CO
2
 vóór 2050, met 

een plan voor uitfasering van het fossiele aardgasnet en een snelle groei van efficiënte, elektrische 

verwarming en transport. Vraag daarbij te werken aan een sterker en slimmer elektriciteitsnet 

met een optimale afstemming met het warmtesysteem (warmtepompen, warmtenetten,...) van de 

toekomst.  

Met Buurzame stroom10 wil de stad Gent met haar inwoners een 
experiment opzetten rond collectieve zonnepanelen op geschikte, 
maar onbenutte daken op wijkniveau. De energie opgewekt met 
die zonnepanelen wordt vervolgens in diezelfde wijk zo optimaal 
mogelijk gebruikt. Via een gebruikerscoöperatie kunnen burgers 
participeren in het project, door mee te investeren in lokale collectieve 
energieproductie via zonnepanelen, hun dak ter beschikking te stellen 
én ook door de opgewekte stroom lokaal te gebruiken. Burgers 

5 STEBO Limburg en Dubolimburg, dubolimburg.be/project/werfgoed-limburg-renoveert

6 www.ecobouwers.be/duurzaam-bouwen/geniet-van-je-persoonlijk-bouwadvies

7 www.vibe.be

8 www.pixii.be

9 Voor meer inspiratie: www.iedereenhernieuwbaar.be

10 www.samenlevingsopbouwgent.be/wat-doen-we/projecten/buurzame-stroom
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kunnen deelnemen in de coöperatie door te werken aan hun eigen 
energiegedrag en door hun eigen gebruik af te stemmen op de 
momenten waarop de wijk de meeste zonne-energie produceert. Je kan 
info.gent@samenlevingsopbouw.be contacteren voor meer informatie 
over Buurzame stroom. Vind een energiecoöperatie in je buurt via 
Iedereen Hernieuwbaar11. 

Een strategie voor groene warmte en uitfasering van fossiele brandstoffen in jouw gemeente

Bij een nieuwbouwproject vermijd je het gebruik van fossiele brandstoffen en voer je een warmtetoets 

uit om te kijken welke vormen van hernieuwbare warmte mogelijk zijn. Zo kun je bijvoorbeeld aan de 

hand van de LATENT-scan snel nagaan wat de meest kansrijke vormen van hernieuwbare energie zijn 

voor je bouwproject. Daarnaast werk je in samenspraak met de netbeheerder aan een strategie voor 

de uitfasering van het fossiel aardgasnet in je gemeente. Je werkt aan een warmtezoneringsplan dat 

aangeeft in welke gebieden welke hernieuwbare warmteoplossingen de voorkeur genieten en waar er 

best individuele dan wel collectieve warmteoplossingen worden uitgewerkt. 

Is een warmtenet aangewezen, dan kun je daar als gemeente een faciliterende rol in spelen door 

af te stemmen op openbare werken die zich aandienen, zoals een vernieuwing van het gasnet, de 

heraanleg van straten of het vernieuwen van de waterleiding. Je kunt ook bijdragen aan de uitbouw 

van lokale energienetten door mee je schouders te zetten onder een lokale energiecoöperatieve, die 

de uitbating van een plaatselijk energienet op zich neemt.  

11 www.iedereenhernieuwbaar.be/index.php/vind-een-cooperatieve-je-buurt
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Het project Janseniushof12 is een kernversterkend bouwproject in het 
centrum van Leuven. Een deel van dit bouwproject zal gebruikmaken 
van een gemeenschappelijk energienet. In totaal worden 91 
appartementen en 13 woningen van energie voorzien via een open 
systeem voor geothermie. Vier centrale warmtepompen, gecombineerd 
met individuele warmtepompen, zorgen voor de uitwisseling van de 
energie uit de aarde naar de vloerverwarming en -koeling in elke 
wooneenheid. Een klimaatvriendelijk pilootproject dat navolging 
verdient in de rest van Vlaanderen. 

Desinvesteren uit fossiele brandstoffen

Om de klimaatopwarming te stoppen moeten we het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren en 

overstappen op hernieuwbare energie. Via de centen van jouw gemeente kun je hier in belangrijke 

mate invloed op uitoefenen. Sluit je net als Berlijn, Kopenhagen, Oslo en Stockholm aan bij de 

wereldwijde divestmentbeweging13: vraag je bank of vermogensbeheerder om de financiële 

reserves of pensioenfondsen van jouw gemeente en organisaties waarin de gemeente participeert 

niet langer te investeren in fossiele brandstofbedrijven binnen een termijn van vijf jaar. Je bank of 

vermogensbeheerder kan hiertoe een fossielvrij fonds creëren. 

In de handige brochure van Transitie Netwerk Middenveld14 lees je hoe 
je institutioneel geld kan verduurzamen.

Investeren in zonne-energie  
brengt meer op dan je spaarboekje 

Wannes Starckx (Bond Beter Leefmilieu)

12 www.janseniushof.be

13 www.gofossilfree.org/commitments

14 www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/files/transitienetwerk_middenveld_brochure_institutioneel_
geld_2017.09.pdf
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4. Mobiliteit

Voor je een brug laat bouwen, bepaal je welke 
capaciteit noodzakelijk is en maak je een plan op. 

Hetzelfde geldt voor gedeelde mobiliteit.  
Pas als je een degelijk plan ontwikkelt, ga je ten 

volle impact realiseren. 
Angelo Meuleman (Taxistop)
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Toekomstbeeld

Zuivere lucht dankzij verplaatsingen zonder vervuiling
Gezellige straten die uitnodigen om te kuieren, een praatje te slaan of te genieten van een terrasje: 

het klinkt als de ideale vakantiebestemming, maar het kan ook het leven van elke dag in Vlaanderen 

worden. De frustratie van het filerijden en de verkeersagressie ruilen we in voor een autoluwe pleinen 

in de centra van onze steden en dorpen. Luchtvervuiling, geluidsoverlast en verkeersonveiligheid 

wegen in de toekomst veel minder op de lokale leefkwaliteit. De autoluwe zones geven de lokale 

economie een boost: meer bezoekers zorgen ervoor dat de omzet van kleinhandel en horeca stijgt.1 2

Door een goede ruimtelijke ordening en vervlechting van activiteiten, neemt de nood aan 

verplaatsingen af. Steeds meer mensen ontspannen, werken en doen de kinderen naar school 

dicht bij de eigen woonst. De verplaatsingen die we nog doen, gebeuren zonder vervuiling. Te voet 

of met de fiets voor de korte trips. Als we iets verder moeten, is er de elektrische fiets. Voor het 

overheidsbudget is dit nog een extra win: 1 euro investeren in fietssnelwegen levert 2 tot 14 euro 

op aan gezondheidsvoordelen.3 Voor langere afstanden doen we beroep op openbare of gedeelde 

mobiliteit die grotendeels rijdt op hernieuwbare energie. 

Wie niet zo goed te been is of zware lasten moet verplaatsen, kan gebruikmaken van elektrische 

voertuigen. Die gaan we optimaal inzetten en dus delen. Het delen van auto’s en ritten groeit 

pijlsnel. Ook elektrische voertuigen breken de komende jaren door: ze zijn schoner en stiller. Het 

gemeentebestuur kan voor zijn eigen wagenpark opteren voor dit soort voertuigen. Voor stedelijke 

distributie betekenen ze een grote verbetering: zo kunnen leveringen met cargofietsen en elektrische 

bestelwagens gebeuren zonder uitstoot en overlast. 

Doelstelling

Kies voor fietsers en voetgangers en stuur de doorbraak 
van elektrische en gedeelde mobiliteit 

1 Boussauw, K. (2016). Lokale Economische aspecten van voetgangersgebieden: een beknopt literatuuroverzicht, bco.
bsi-brussels.be/wp-content/uploads/2016/12/BSI-BCO-P1-Boussauw.pdf

2 Transport & Mobility Leuven (2014). Fietsen in Brussel, wat brengt het op, www.tmleuven.be/project/fietsenbrussel

3 VITO (2016). Fiestostrades: op uw gezondheid, www.vito.be/nl/nieuws-evenementen/persberichten/fietsostra-
des-op-uw-gezondheid
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Hoe bereik je deze doelstelling?
Lokale besturen geven voorrang aan de voetganger, de fietser en gedeelde elektrische mobiliteit bij 

de (her)aanleg en organisatie van gemeentelijke wegen en openbare ruimten. Als lokaal bestuur kun 

je hiervoor de volgende maatregelen implementeren in je beleid:

Leg een kwalitatieve openbare ruimte aan

Door in te zetten op kernversterking kunnen meer verplaatsingen te voet of met de fiets worden 

afgelegd en zijn we minder afhankelijk van de auto. Het openbaar vervoer krijgt meer kansen en het 

delen van auto’s wordt rendabeler. Het bijsturen van ruimtelijke ordening richting kernversterking is 

geen gemakkelijke opgave en zal tijd vergen. Maar gemeentebesturen hebben de bevoegdheden en 

instrumenten in handen om het verschil te maken. De strategieën die de gemeente daarbij kan volgen, 

vind je terug in hoofdstuk 1. Ruimtelijke Ordening. 

De Leefstraat is een experiment onder begeleiding van het Lab van 
Troje4, waarin bewoners in samenspraak met hun gemeente hun straat 
ombouwen tot een droomstraat. Door samen tijdelijk de straat autovrij 
of autoluw te maken, komt er ruimte vrij voor groen, ontmoeting en 
samenleven. Voor al je vragen over de leefstraten kan je terecht op 
info@leefstraat.be.

4 www.labvantroje.be
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Groene Functionele Belevingstrajecten5 leiden fietsers en wandelaars 
op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, het werk 
of het centrum. Voorbeelden zijn het landschapspark in Melsele, De 
Waranda in Kortrijk, de Clementwijk in Sint-Niklaas en Park Spoor 
Noord in Antwerpen. De trajecten vormen een mooi alternatief voor 
verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof. 
Daarnaast creëer je een gezonde leefomgeving met minder stress, 
minder fijnstof en meer sociale contacten en ontspanning. Raadpleeg 
het stappenplan6 van de Vlaamse Overheid om ook in jouw stad of 
gemeente Groene Functionele Belevingstrajecten op te zetten.

STOP-pen

Stappers en Trappers krijgen voorrang, daarna komt het Openbaar vervoer, en pas dan Privaat vervoer 

met de auto. Door dit STOP-principe toe te passen in de stads- of dorpskern, dring je het autogebruik 

terug en wordt stappen en trappen de eerste keuze.

De kwalitatieve openbare ruimte wordt aangelegd op maat van de stappers en trappers met onder 

andere: een voetgangerszone, een fietsnetwerk en verkeersluwe woonerven. Als lokaal bestuur zet je 

best in op trage wegen als kwalitatieve verbindingswegen voor traag verkeer en implementeer je het 

stappenplan van trage wegen7 in de meerjarencyclus. Een stedenbouwkundig ontwerp dat uitgaat van 

fiets- en wandelafstanden maakt onze auto-afhankelijkheid kleiner. 

5 www.lne.be/beleef-mobiliteit

6 www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/GFBT_stappenpl_eindversie_VOstijl_DEF.pdf

7 www.tragewegen.be/professionals/snelsteweg
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Burgerplatform Straten Vol Leuven8 verenigt mensen en organisaties die 
willen meewerken aan het versneld autoluw maken van de Leuvense 
binnenstad. Voor meer informatie en tips om jouw binnenstad autoluw 
te maken kun je terecht bij Leuven2030.be.

Boechout koos bij de reconversie van de voormalige BTM-site, een 
brownfield naast het station, om voorrang te geven aan voetganger 
en fietser. Het stedenbouwkundig plan voor deze woonwijk vertrekt 
vanuit trage verbindingen voor voetgangers en fietsers, onder andere 
naar de scholencampus en het station. Pas daarna werden de woningen 
ingetekend. Zo sturen voetgangers- en fietsafstanden de inrichting 
van de nieuwe wijk aan en zijn alle woningen, de school en de 
commerciële functies te voet of per fiets bereikbaar. Deze nieuwe trage 
wegen maken tegelijk ook een aansluiting op de fietssnelweg langs 
de spoorlijn tussen Antwerpen en Lier. Zo is de fiets ook voor de iets 
langere afstanden een alternatief voor autorijden. Voor een begeleiding 
op maat kan je terecht bij Trage Wegen9.

Meer woningen in de stads- of dorpskern betekenen hoe dan ook extra autoverkeer. Met een 

gezamenlijke parking aan de rand van de wijk, op wandelafstand van de woningen, maak je 

parkeerplaatsen in woonstraten en verharde opritten alvast overbodig. Door gemeentelijke 

parkeernormen te verlagen, zorg je structureel voor minder verkeer. Belangrijk is dan wel om 

alternatieven te voorzien. 

Niefhout is een nieuwe woonwijk van een 300-tal woningen nabij 
het station van Turnhout. Bij dit project werden 12 ondergrondse 
parkeerplaatsen geschrapt, in ruil voor een Cambio-standplaats. Van 
die deelwagens kunnen zowel de nieuwe bewoners als de bewoners 
van de omliggende wijken gebruik maken. Door in te tekenen op het 
project Garage Swap10, kan ook een bouwproject in uw gemeente 
verduurzaamd worden. Meer informatie? Contacteer erik.grietens@bblv.
be.

Voer een lage-emissiezone in...

... en maak er vanaf 2030 een nul-emissiezone van, waarbinnen voertuigen met enkel een 

verbrandingsmotor niet meer zijn toegelaten. Hierdoor verbeter je de luchtkwaliteit in je stad en 

de gezondheid van je inwoners. Vanuit een distributiecentrum buiten de zone kunnen gebundelde 

leveringen worden uitgevoerd door kleinere en milieuvriendelijkere voertuigen, om zo het 

8 www.leuven2030.be/projecten/straten-vol-leuven

9 www.tragewegen.be

10 www.garage-swap.be



30 Inspiratieboek voor een duurzaam lokaal beleid

vrachtverkeer in steden te beperken. Verder kan een lage-emissiezone bijdragen aan een ander 

parkeerbeleid. Door de auto te parkeren op een randparking en met de tram naar het centrum te 

rijden, sparen mensen niet alleen de luchtkwaliteit, maar ook tijd. Voor meer informatie kan je terecht 

bij Netwerk Duurzame Mobiliteit11: info@duurzame-mobiliteit.be.

Antwerpen heeft op 1 februari 2017 een lage-emissiezone ingevoerd. 
Ook Mechelen en Gent plannen om een lage-emissiezone in te voeren 
in respectievelijk 2018 en 2020. Is jouw stad de volgende in rij om van 
gezonde lucht te genieten?

Promoot (duurzaam) openbaar vervoer

Verzeker snelle verbindingen met de buurgemeenten en zorg voor aansluiting op de stations. 

Daarnaast kun je nagaan voor welke trajecten vervoer op maat vanuit de gemeente aangewezen is. Je 

verduurzaamt de eigen gemeentevloot en schakelt emissievrije voertuigen zoals elektrische bussen 

in om de klimaatimpact te verlagen. Daarnaast moedig je het gebruik aan door het opzetten van 

derdebetalerssystemen voor bepaalde doelgroepen. 

Zorg dat alle door de gemeente aangekochte voertuigen vanaf 2020 emissievrij zijn en ijver ervoor dat 

alle openbaar vervoer emissievrij is tegen 2025. 

In Brugge rijden de eerste elektrische bussen rond als onderdeel van 
een proefproject van de Vlaamse overheid.12 Roeselare stelde een 
actieplan duurzaam vlootbeheer13 op waarbij ze hun expertise en kennis 
verspreiden naar andere stedelijke diensten. 

Voorzie voldoende publiek toegankelijke, slimme laadinfrastructuur. Voor de grootschalige integratie 

van elektrisch vervoer in het energiesysteem is slim laden buiten de verbruikspiek (16u-19u) en het 

gebruik van (lokaal opgewekte) hernieuwbare energie van belang. Concrete maatregelen om aan de 

slag te gaan met hernieuwbare energie vind je terug in hoofdstuk 3. Energie. 

Raadpleeg de Gids elektrisch rijden voor lokale overheden14, uitgegeven 
door de Vlaamse Overheid. Deze gids geeft je meer informatie, 
inspiratie en tools om aan de slag te gaan met elektrisch rijden in jouw 
stad of gemeente. 

11 www.duurzame-mobiliteit.be

12 Elektrische bussen in Brugge, do.vlaanderen.be/de-eerste-volledig-elektrische-bussen-rijden-in-brugge

13 Actieplan Duurzaam Vlootbeheer in Roeselare,  
www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/files/duurzaam_aankopen_-_stad_roeselare.pdf

14 www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/gids-elektrisch-rijden-voor-lokale-overheden
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Bied mobiliteit als dienst aan

Stuur als stadsregio, samen met publieke en private aanbieders van collectief transport, de 

ontwikkeling van mobiliteit als een dienst aan. Daarbij evolueren we weg van wagenbezit naar het 

gebruik van verschillende vervoersmodi. Klanten zullen een trip plannen en betalen vanuit een 

(publiek) digitaal mobiliteitsplatform. Het platform organiseert de verplaatsing door één of meerdere 

vervoerswijzen te combineren (deelfiets, deelwagen, e-taxi, openbaar vervoer, enz.). Als lokale 

overheid waarborg je het maatschappelijk belang (zoals open data, transparante prijszetting en het 

tegengaan van monopolies) bij de mobiliteitsplatformen. Zo kun je als stad of gemeente inspelen op 

toekomstige uitdagingen.

Laboratoria Mobiele Alternatieven15 is een participatief modeltraject 
waarbij mobiliteitsknelpunten onder de loep worden genomen. 
Binnen deze laboratoria komen bewoners en gebruikers samen met 
mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken 
aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil 
maken. Voor dit project put het Netwerk Duurzame Mobiliteit16 uit de 
expertise, kennis en mankracht van haar acht kernleden. De Laboratoria 
Mobiele Alternatieven draaiden vandaag al proef in Geraardsbergen, 
Waregem, Beveren (Melsele), Blankenberge, Evergem (Belzele), 
Aarschot, Borsbeek, Lint, Tienen, Kortessem, Hasselt (Kermt), 
Zaventem en Londerzeel. Contacteer info@duurzame-mobiliteit.be als 
je ook wil instappen in het modeltraject.

Stel een actieplan voor autodelen op

Als lokaal bestuur kun je het eigen gemeentelijk wagenpark buiten de kantooruren delen met de 

bevolking en ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor autodelen. De 

15 www.laboratoria-mobiele-alternatieven.org

16 www.duurzame-mobiliteit.be
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voordelen zijn meteen duidelijk: één gedeelde auto vervangt gemiddeld vijf tot tien privéwagens. 

Daarnaast kun je via een doordacht autodeelactieplan gedeelde mobiliteit laten toenemen in 

jouw stad of gemeente. Teken in op de Green Deal Gedeelde Mobiliteit17 en ga samen met andere 

gemeenten, bedrijven en burgers het engagement aan. Dit actieplan omvat concrete maatregelen en 

meetbare doelstellingen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op 

lokaal niveau (maatregelen op vlak van stadsontwikkeling, coördinatie, combi-mobiliteit, autodelen 

en bedrijven, enz.). Ook stelt dit actieplan de mogelijkheid voor bedrijven en lokale besturen om hun 

vloot te delen met andere gebruikers zoals omwonenden.

Contacteer Autodelen.net (info@autodelen.net) of Taxistop.be (info@
taxistop.be) voor begeleiding bij het opstellen van een dergelijk plan 
of voor goede voorbeelden van steden en gemeenten die het je al 
voordeden. Voorbeelden van autodeelsystemen zijn Dégage!18, Cambio19 
en Partago20. Meer informatie over deze autodeelsystemen kan je 
terugvinden in hoofdstuk 5. Circulaire economie.

Netwerk Duurzame Mobiliteit legt een database met goede 
voorbeelden21 aan. Die voorbeelden kregen als eerste focus ‘lokale 

bereikbaarheid’ mee: de kracht van nabijheid. 

DE slechte luchtkwaliteit in veel van onze steden 
maakt ziek, letterlijk. Enkel door stapsgewijs 
auto’s uit de stad te weren en aantrekkelijke 

alternatieven aan te bieden, maken we steden 
weer leefbaar. Zo is Parijs van plan om na 2020 
alvast geen dieselauto’s meer binnen te laten. 

Vele andere steden volgen dit voorbeeld 
Joeri Thijs (Greenpeace)

17 www.gedeeldemobiliteit.be

18 www.degage.be/autodelen

19 www.cambio.be

20 www.partago.be

21 www.duurzame-mobiliteit.be/lokale-bereikbaarheid



33

Een duurzaam lokaal beleid

5. Circulaire economie

Een circulaire economie is voordelig 
voor de natuur, je portemonnee en het 
gemeenschapsgevoel in je gemeente.  

De Kringwinkel is enthousiast om in lokale 
besturen partners te vinden om nog meer mensen 

te laten kringen 
Marleen Vos (Komosie)
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Toekomstbeeld

Veel minder afval door hergebruik, herstel en delen met 
buren
De steden en gemeenten van de toekomst vormen de epicentra van de hergebruik-, herstel- en 

deeleconomie. Je vindt er enkel kwaliteitsvolle, makkelijk repareerbare spullen met een lange 

levensduur. Smartphones die je elk jaar moet vervangen bestaan niet meer. Als spullen toch stuk 

gaan, kun je terecht bij de reparateur in de wijk of kun je er samen met buurtgenoten aan sleutelen in 

het plaatselijke Repair Café. Na gebruik krijgen producten en toestellen een tweede leven via de lokale 

kringwinkel. Die creëert ook sociale tewerkstelling. Mensen vinden het prettig om creatief te zijn, 

zelf dingen te maken en als vakman of -vrouw waardering te krijgen. De stad en gemeente van de 

toekomst vormt hierdoor een broeihaard voor duurzame businessmodellen en sociale ondernemers. 

Ook de gebouwen die er staan zijn circulair: ze worden zodanig ontworpen dat ze aangepast kunnen 

worden aan wijzigende functies en behoeften van gebruikers. Bovendien worden ze gebouwd met 

ecologische of herbruikbare materialen die bijvoorbeeld na demontage opnieuw kunnen worden 

ingezet in andere gebouwen of andere toepassingen (zoals meubilair). Door product-diensttechnieken 

(denk aan Light as a Service van Philips) krijgen gebouwen en hun componenten een langere 

levensduur. De lokale besturen spelen een voortrekkersrol dankzij een innovatief en voortdurend 

evoluerend circulair aankoopbeleid. Het resultaat: veel minder afval. En wat toch nog in de prullenbak 

terecht komt, wordt hoogwaardig gerecycleerd.

Delen en ruilen zijn het nieuwe hebben. Gereedschap en spullen die je niet vaak gebruikt, zoals een 

betonmolen of een partytent, deel je met je buren. Dit kan via de plaatselijke spullenbibliotheek 

of via een van de vele peer-to-peer initiatieven van burgers. Wagens delen is de norm. De meeste 

inwoners hebben geen eigen auto meer, waardoor parkeerplaatsen omgevormd kunnen worden tot 

natuurgebied, speelpleinen of ruimte voor samentuinen. In de straten van de steden en gemeenten 

van de toekomst zie je geen zwerfvuil rondslingeren. Dankzij het ingevoerde statiegeldsysteem 

brengen inwoners hun blikjes en plastic flesjes terug naar de supermarkt, zodat ze volwaardig 

gerecycleerd kunnen worden.

Doelstelling

Stimuleer en ondersteun de (lokale) kringloop- en 
deeleconomie
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Hoe bereik je deze doelstelling?
Ondersteun (lokale) deelinitiatieven

In zowat alle domeinen van ons privé- en werkleven is het vandaag mogelijk om kennis, producten of 

ruimte te delen met anderen. Dat levert een maatschappelijke meerwaarde op: mensen en bedrijven 

besparen kosten, de sociale cohesie in je stad of gemeente verbetert, goederen en ruimte worden 

efficiënter benut en ook het milieu profiteert mee. Als lokaal bestuur kun je verschillende maatregelen 

doorvoeren om de deeleconomie in jouw stad te bevorderen:

Gedeelde mobiliteit

Autodelen vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO
2
-uitstoot, de parkeerdruk en 

de individuele kost (tot € 3.000/jaar) voor het gebruik van een wagen en draagt bij aan de 

klimaatdoelstellingen. Als lokaal bestuur kun je jouw eigen gemeentelijk wagenpark buiten de 

kantooruren delen met de bevolking en ervoor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen beschikbaar 

zijn voor autodelen. Daarnaast kun je via een doordacht autodeelactieplan de gedeelde mobiliteit 

doen toenemen in jouw stad of gemeente. Dit plan omvat concrete maatregelen en meetbare 

doelstellingen op vlak van parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal 

niveau (bv. maatregelen op vlak van stadsontwikkeling, coördinatie, combi-mobiliteit, autodelen en 

bedrijven, enz.). Contacteer Autodelen.net of Taxistop.be voor begeleiding bij het opstellen van een 

dergelijk plan of goede voorbeelden.

Dégage! (DE Gedeelde Autovloot GEnt) is vandaag het grootste 
particuliere autodeelsysteem van het land. Met behulp van Dégage! 
kunnen auto-eigenaars hun auto delen met buurtgenoten tegen een 
kilometervergoeding. Kostendelend rijden is zowel voor de auto-
eigenaars als de huurders goed voor de portemonnee en leidt ook nog 
eens tot minder auto’s en dus meer ruimte in de stad. Contacteer info@
degage.be voor meer informatie.

Cambio is een professionele organisatie van autodelen. Cambio stelt 
meerdere deelauto’s ter beschikking, die je heel makkelijk online of 
telefonisch kunt reserveren. Zo heb je een auto ter beschikking op die 
momenten dat je er echt één nodig hebt. Kiezen voor Cambio is voor 
de meeste mensen voordeliger dan een eigen wagen kopen en leidt 
ook nog eens tot minder auto’s en dus meer ruimte in de stad. Op zoek 
naar een autodeelplan? Of wil je meer informatie? Neem contact op met 
bedrijfsoplossingen@cambio.be.
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Gemeenschappelijk wonen

Neem gemeenschappelijke woonvormen op in de ruimtelijke uitvoeringsplannen en voorzie een 

wettelijke definitie van wat gemeenschappelijk wonen inhoudt. Een dergelijke definitie wordt 

al gehanteerd in Mechelen en Boechout. Faciliteer als gemeente de verschillende vormen van 

gemeenschappelijk wonen (huisdelen, cowonen, cohousing, zorgwonen, groepswonen voor 50+, 

enz.) en informeer ambtenaren, de lokale woonactoren én de bevolking. Voor meer concrete tips en 

informatie kun je terecht bij www.samenhuizen.be/verkiezingen-2018.

Raadpleeg het Draaiboek projectoproepen samenhuizen1 of contacteer 
Samenhuizen voor advies of begeleiding. De projecten van Sogent en 
het Abbeyfield-huis van OCMW Gent, de voormalige Pastorij van OCMW 
Maldegem, het gemeenschappelijk eco-wonenproject van AG SL Leuven: 
allemaal tonen ze aan hoe het anders kan. Meer informatie vind je op 
via samenhuizen.be/lokaal-beleid.

Gedeelde voedselproductie

De grootste barrière voor wie een samentuin wil starten, is grond vinden. Als lokaal bestuur kun 

je samentuin-initiatieven stimuleren door hiervoor gronden (bv. van OCMW’s en kerkfabrieken) 

ter beschikking te stellen. Gronden kleiner dan 0,5 ha zijn hiervoor ideaal. Vanaf 0,5 ha kun je de 

1 www.samenhuizen.be/draaiboek

Foto: Luc Jonckheere
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grond beter openstellen voor een lokale bioboer (zie ook hoofdstuk 6. Voeding, of contacteer De 

Landgenoten2 (contact@delandgenoten.be). Voor meer info over samentuinen kun je terecht bij Velt3 

(info@velt.be).

Gedeelde spullen

Start een bibliotheek voor gereedschap in je gemeente. Hierin kun je spullen aanbieden die mensen 

over het algemeen weinig of kortstondig gebruiken, zoals tuingereedschap, een betonmolen, ladders, 

kinderfietsen of speelgoed, enz. Zulke initiatieven bestaan nu al. Zo is er Tournevie4 in Brussel, de 

Instrumentheek5 in Kortrijk en Op Wielekes6 in Gent. Voor advies over het delen van spullen kun je 

terecht bij Wijdelen7.

Peerby8 is een online peer-to-peerplatform dat het makkelijk maakt 
om spullen van je buren of dorpsgenoten te lenen. Heb je even een 
barbecuestel, een partytent, een vegetarisch kookboek of een extra 
babystoel nodig, dan stel je de vraag in een kort bericht dat alle 
naburige Peerby-leden te zien krijgen. Voor meer informatie kan je 
terecht bij info@peerby.com.

Ondersteun de lokale Kringwinkel

Zowel op milieu- als op sociaal vlak is een Kringwinkel een grote meerwaarde. Een Kringwinkel haalt 

afgedankte spullen op en geeft ze een nieuw leven via verkoop aan betaalbaar tarief. Zo kan iedereen, 

ook met een beperkt budget, er kwaliteitsvolle spullen kopen. Bovendien belanden herbruikbare 

goederen niet op de afvalberg, waardoor de afvalverwerkingskosten voor jouw gemeente dalen. 

Een goed initiatief dus, zowel voor jouw portemonnee als die van je inwoners.  Bovendien bieden 

Kringwinkels een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan mensen die - om uiteenlopende 

redenen - weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt. In 2016 stelden de Kringwinkels 

5.426 mensen tewerk in Vlaanderen.

Wat kun je concreet doen?

• Bekijk in overleg met de Kringwinkel in je regio (30 Kringwinkelcentra, 135 Kringwinkels, zie www.

dekringwinkel.be) hoe je nog meer kunt inzetten op lokaal hergebruik.

• Ondersteun/faciliteer de opening van een extra/nieuwe winkel in je gemeente.

• Stel inzamelpunten voor afgedankte spullen ter beschikking in je gemeente (bv. 

2 www.delandgenoten.be

3 www.samentuinen.org

4 www.tournevie.be

5 www.instrumentheek.be

6 www.opwielekes.be

7 www.wijdelen.be

8 www.peerby.com/?host=wijdelen.be
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hergebruikcontainers op het containerpark).

• Behoud in de openbare aanbestedingen of concessies van je gemeente een deel van de markt 

voor de sociale economie.

Deurne, Diest, Aalst, Mortsel en Heist-op-den-Berg experimenteren 
momenteel met de Kilomeet9, een Kringwinkel waar je spullen per kilo 
en per meter kunt kopen. 

Start een Repair Café in jouw gemeente

Mensen kiezen er steeds vaker voor om hun kapotte toestel te herstellen in plaats van een nieuw 

te kopen. In 2013 startte Netwerk Bewust Verbruiken daarom met de Repair Cafés: toegankelijke 

bijeenkomsten waar buurtgenoten samen kapotte spullen herstellen. Onder het toeziend oog van 

deskundige vrijwilligers met reparatiekennis, kun je er met het aanwezige gereedschap alle mogelijke 

reparaties uitvoeren op je kapotte kleding, elektronica, meubels of andere gebruiksvoorwerpen. Hoe 

start je een Repair Café in jouw stad of gemeente?10

Betrek je inwoners

• Informeer burgers over bestaande hergebruik-, herstel- en deelinitiatieven via de website, 

nieuwsbrief of andere communicatiekanalen van jouw gemeente.

• Sensibiliseer je burgers om geen bruikbare of herstelbare spullen weg te gooien en motiveer hen 

om te delen, herbruikbare spullen naar De Kringwinkel te brengen en tweedehands te kopen.

• Ondersteun hergebruik-, herstel- en deelinitiatieven van burgers en creëer experimenteerruimte: 

stel gebouwen ter beschikking, voorzie financiële en logistieke ondersteuning en bekijk de 

mogelijkheid om regelluwe zones in te leggen. Lanceer een oproep voor pilootprojecten.

• Geef bij het ondersteunen voorkeur aan deelinitiatieven waarbij de gebruikers en/of de 

leveranciers van de deeldienst zelf de digitale platformen waarop goederen en diensten worden 

uitgewisseld, in handen hebben. Zo stimuleer je een sociale deeleconomie.

Stad Gent vroeg de transitiedenker Michel Bauwens om ‘s werelds 
eerste stedelijke Commons Transitieplan11 uit te tekenen. Dat plan 
beschrijft de mogelijkheden en rol van de stad (als lokale overheid) bij 
het versterken en stimuleren van burgerinitiatieven. Gent wil hiermee 
verder vorm geven aan een duurzame en ethische economie in Gent. 
Lees het interview in MO*Magazine12.

9 www.dekilomeet.be

10 www.bewustverbruiken.be/artikel/organiseer-een-repair-café

11 Commons staan voor een andere manier om goederen en diensten te verdelen in de samenleving: naast de markt via 
het prijsmechanisme en de staat via herverdelende belastingen, zijn er de commons die staan voor het “dingen samen 
hebben”

12 www.mo.be/interview/hoe-michel-bauwens-gent-een-partnerstad-ziet-worden
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Kies voor een circulair aankoopbeleid

Een gemeente- of stadsbestuur koopt dagelijks materialen aan: van kantoorinrichting tot materiaal 

voor de groendienst. Circulair aankopen houdt in dat je, in plaats van spullen steeds weg te werpen 

en te vervangen, dynamische en aanpasbare producten en oplossingen uitprobeert. Maximaal behoud 

van waarde van de aan te kopen producten, componenten en materialen staat daarbij centraal. Samen 

met zoveel mogelijk actoren in de keten (fabrikanten, designers, recyclers, herstellers, tweedehands 

opkopers, afvalverwerkers, enz.) bedenk je innovatieve oplossingen die bijdragen tot het sluiten 

van kringlopen en maak je afspraken over alle levensfasen van het product of de dienst die je wil 

aankopen. Niet alleen voor mens en milieu, maar ook voor jou als stad of gemeente zijn de voordelen 

talrijk: de totaalkost over de hele levensduur van het aangekochte product of dienst zal lager uitvallen 

en dankzij prestatiecontracten heb je meer zekerheid en comfort, zonder onverwachte nieuwe 

aankoop- of herstelkosten. Bij Vlaanderen Circulair13 kun je terecht voor begeleiding en advies rond 

circulaire aankopen.

Je kiest voor:

• Diensten in plaats van producten

• Hergebruikte/opgewaardeerde/tweedehands goederen

• Herbruikbaar materiaal

• Duurzaam biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal

• Delen van middelen 

Stad Kortrijk zet de overstap van producten naar diensten in de praktijk 
om. De stad koos ervoor verlichting voor haar stedelijke bibliotheek te 
huren in plaats van aan te kopen. Zo bespaart Kortrijk kosten, energie 
en materialen en geeft de stad vorm aan de circulaire economie. Ontdek 
meer14.

Zet druk voor statiegeld

Zwerfvuil is een groot probleem in Vlaanderen en kost gemeenten en steden tientallen miljoenen euro 

per jaar (in Antwerpen bijvoorbeeld 25 miljoen euro per jaar). De invoering van een statiegeldsysteem 

voor plastic flesjes en blikjes biedt een oplossing. Bij een statiegeldsysteem brengen mensen hun 

lege flesjes en blikjes naar de supermarkt en krijgen ze een vergoeding in de plaats. De financiële 

stimulans overtuigt mensen hun verpakkingen niet zomaar weg te gooien. Het resultaat: 40 procent 

minder zwerfvuil. Daarnaast wordt de drankensector - en niet langer de belastingbetaler - zelf 

verantwoordelijk voor de kosten van de wegwerpverpakkingen die ze produceert. Bovendien verbetert 

selectieve inzameling ook de recyclage.

13 www.vlaanderen-circulair.be/nl/green-deal-circulair-aankopen

14 www.plan-c.eu/nl/blog/detail/led-licht-leasen-grote-veranderingen-doe-je-stap-voor-stap
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In Duitsland krijgen klanten 0,25 euro statiegeld als ze hun plastic 
flessen en blikjes terug naar de winkel brengen. En dat werkt: liefst 
98% van de flessen en blikjes wordt terug naar de winkel gebracht 
en vervolgens gerecycleerd. Zo komt er minder druk te staan op 
grondstoffen, vermindert het zwerfvuil en krijg je een propere 
leefomgeving voor je inwoners.

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in het aankaarten van deze problematiek bij hun partijen 

die het beleid op Vlaams niveau vormgeven. We raden steden en gemeenten aan om uit te rekenen 

hoeveel ze jaarlijks besteden aan het opruimen van zwerfvuil en om voor een statiegeldsysteem te 

pleiten.

Met meer dan 500 concrete acties, zal de 
Green Deal Gedeelde Mobiliteit een belangrijke 

bijdrage leveren aan onze leefbare maatschappij 
van de toekomst, waarbij iedereen zich op een 

gemakkelijke en rationele manier kan verplaatsen. 
Jeffrey Matthijs (Autodelen.net)
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6. Voeding en landbouw

Een voornamelijk plantaardig dieet vermindert 
naast de uitstoot van broeikasgassen ook de 

wereldwijde ontbossing 
Gwendoline Viatour (WWF)
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Toekomstbeeld

Lekker en gezond eten uit de buurt
Wat je in de toekomst op je bord krijgt is gezond, voornamelijk plantaardig en grotendeels uit de 

eigen regio. Een groeiend netwerk van hoevewinkels, korteketeninitiatieven en boerenmarkten speelt 

daar op in. Ook in de supermarkten is er een groter aanbod van authentieke en duurzame producten. 

Mensen voelen zich beter en gezonder: het is bewezen dat je door één dag in de week vegetarisch 

te eten het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en sommige kankers verkleint. Bovendien 

verbeteren de cholesterolwaarden en blijf je makkelijker slank.1 Ook de overheid plukt hier de vruchten 

van: België kan 1,3 miljard euro besparen op twintig jaar als 10 procent van de Belgische volwassenen 

zou overschakelen op een meer plantaardig eetpatroon.2

Heel wat mensen gaan ook zelf aan de slag. In een samentuin of gemeenschappelijke broodoven 

produceren buren lokale voeding en versterken ze de gemeenschapsband. Wat toch geïmporteerd 

moet worden, komt uit niet-ontboste gebieden.

Omheen de lokale productie ontstaat een netwerk van zelfstandigen, restaurants en producenten van 

nieuwe voedingsproducten of dranken. Een sterk contact tussen alle spelers in de keten zorgt ook 

voor de valorisatie van afvalstromen. Zo wordt voedselverspilling tegengegaan. Vlaanderen blinkt 

uit in streekproducten, we zetten die lange traditie voort. De landbouw van de toekomst vindt plaats 

op een correcte schaal, is minder intensief en in evenwicht met de steden en natuur in Vlaanderen. 

Jongeren zien opnieuw een toekomst in de land- en tuinbouw. Al deze initiatieven versterken het 

bewustzijn rond duurzame en gezonde voeding bij de consument. Ook de band tussen producent en 

consument wordt zo hersteld, waardoor er weer een wederzijds respect is. De landbouw wordt een 

maatschappelijk gedragen actor.

Doelstelling

Versnel de transitie naar een meer plantaardig, duurzaam 
en gezond voedingspatroon

1 EVA (2017). Waarom plantaardig, www.evavzw.be/waarom-plantaardig

2 Annemans, L. (Universiteit Gent). Meer plantaardige voeding kan overheid ruim miljoen euro besparen, www.
knack.be/nieuws/gezondheid/meer-plantaardige-voeding-kan-overheid-ruim-miljard-euro-doen-besparen/article-nor-
mal-831271.html
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Hoe bereik je deze doelstelling?
Geef het goede voorbeeld

Als lokale overheid heb je een sterke sensibiliserende kracht. Het goede voorbeeld geven is op vele 

vlakken een efficiënte manier om inwoners te bereiken. Voorzie dagelijks een plantaardig aanbod 

en een biologisch aanbod in de kantines voor het personeel en spoor organisaties, ziekenhuizen, 

scholen en bedrijven in de stad aan om hetzelfde te doen. Zet het aanbod in de kijker door mee te 

doen aan ‘Donderdag Veggiedag’. Door zelf op je recepties plantaardige hapjes aan te bieden, maak je 

buurtbewoners warm voor een meer plantaardig eetpatroon. Neem in de bestekken duidelijk op dat er 

volwaardige en lekkere plantaardige alternatieven moeten voorzien worden, net als een aandeel bio. 

Als lokaal bestuur kun je ook een brochure ontwerpen die aangeeft hoe je het buurt- of straatfeest 

duurzamer kan inkleden. Geef tips en lijst lokale cateraars op die inzetten op een meer plantaardige 

en duurzame voeding. Zorg voor een vrolijke en positieve toon in zo’n publicatie. Laat de subsidies 

voor buurtfeesten afhangen van het (deels) voorzien van een plantaardig aanbod. 

Stad Brugge maakte een Handleiding van duurzame voeding op 
evenementen3 die je ook in jouw stad of gemeente kan gebruiken.

Donderdag Veggiedag is een campagne van EVA die jou wil tonen hoe 
je één dag in de week lekker en gezond vegetarisch kan eten. Gent, 
Mechelen, Eupen, Brussel, Sint-Niklaas, Evergem, Kortrijk en Hasselt 
doen mee aan Donderdag Veggiedag, jij ook? Meer informatie kan je 
terugvinden op www.donderdagveggiedag.be. Vragen? Stel ze aan 
info@evavzw.be.

In je aanbestedingen kun je bio als criterium opnemen voor enkele 
producten of voor een bepaald percentage ervan. Wil je weten hoe 
je dit aanpakt? Ben je op zoek naar geschikte leveranciers? Dan helpt 
BioForum4 je graag verder. Neem contact op via info@bioforumvl.be. 

Maak ruimte voor lokale productie

Om het lokaal en duurzaam consumeren te versterken, is het belangrijk om als lokaal bestuur ruimte 

te maken voor duurzame landbouw. Startende landbouwers kiezen vaak voor duurzame principes 

zoals biologische landbouw. Het grote probleem waar ze op stuiten is toegang tot grond om hun 

bedrijf uit te bouwen. De grondprijzen zijn de laatste jaren enorm gestegen.  

In plaats van (landbouw)grond te verkopen aan de hoogste bieder, kan een bestuur inzetten op een 

open oproep waarbij er aan de hand van vooropgestelde criteria wordt gezocht naar een geschikt 

3 www.brugge.be/20170213_pu_duurzamevoedingdefweb.pdf

4 www.bioforumvlaanderen.be
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project voor de gronden. Op die manier kunnen lokale besturen actief inzetten op het maken van 

ruimte voor projecten met een maatschappelijke meerwaarde. 

Door eigen grond open te stellen voor duurzame 
productie voor de lokale markt, opent de 

gemeente de weg naar betaalbare gronden én 
duurzame productie 

Bart Vanwildemeersch (West-Vlaamse Milieufederatie)

Een bioboerderij, plukboerderij, voedselbos of community supported agriculture-initiatieven (csa) 

kunnen een extra dynamiek teweegbrengen voor de lokale gemeenschap. Er wordt ruimte gemaakt 

voor hoevetoerisme, boerderijklassen of een ontmoetingsplek voor de buurt. Lokale besturen die hun 

gronden niet willen verkopen, kunnen via erfpacht hun gronden langdurig in gebruik geven aan een 

project dat een meerwaarde biedt voor de lokale context. 

De Landgenoten5 biedt de nodige ondersteuning bij het duurzaam 
bestemmen van gronden (zowel verkoop als erfpacht). Neem contact op 
via contact@delandgenoten.be.

Boeren & Buren6 staan klaar om jouw gemeente te helpen bij het 
oprichten van je eigen korte keten. In de Buurderijen bepalen de 
landbouwers en ambachtelijke producenten zelf hun prijzen. Zo krijgen 
ze een fair inkomen. En de lokale economie, die krijgt meteen een 
mooie boost. 

Percelen die te klein zijn voor land- of tuinbouw, zijn vaak ideaal om een ‘Eetbare Buurt’ te maken, 

met bijvoorbeeld een samentuin, een eetbaar plantsoen of een park met groot- en kleinfruit. 

Essentieel is dat het eigenaarschap en het beheer bij de lokale gemeenschap ligt, eventueel in 

samenwerking met een (parttime) stadsboer. Dit brengt mensen dichter bij voedselproductie en 

creëert een buurtgevoel. Ook bij het aanleggen van stadsparken kan ruimte voorzien worden voor 

sneukelhagen en samentuinprojecten.

5 www.delandgenoten.be

6 www.boerenenburen.be/nl-BE
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Een samentuin7 is een tuin waarin mensen samen ecologisch tuinieren. 
Velt bedacht het idee samentuinen en heeft sinds 2006 al meer dan 
tachtig samentuinen helpen opstarten. En ze blijven als paddenstoelen 
uit de grond schieten. Ook een samentuin in jouw gemeente? Velt helpt 
je graag verder. Stuur een mailtje naar info@velt.be.

Ondersteun het uitbouwen van een lokale afzetmarkt

Lokaal geteelde voeding moet consumenten kunnen vinden. Het organiseren van een lokale 

boerenmarkt is hiervoor het geschikte middel. Om een boerenmarkt te laten slagen, heb je vier 

essentiële bouwstenen: een geschikte locatie, goede openingsuren, een handig betaalsysteem en een 

volledig aanbod. Als lokaal bestuur kun je mee op zoek gaan naar een geschikte locatie. Maak een 

inventaris van geschikte panden en de mogelijke aanpassingen die nodig zijn. 

Lokaal8 heeft een totaalconcept bedacht voor het uitwerken van 
boerenmarkten. Met hen kan samen worden nagedacht of hun concept 
kan werken als bron van inspiratie. 

7 www.samentuinen.org

8 www.lokaalmarkt.be/nl
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Ontwikkel een lokale voedselstrategie

Belangrijk is ook om als lokaal bestuur een algemene breed gedragen visie te ontwikkelen over hoe 

duurzame voeding vormgegeven wordt in jouw stad of gemeente. Je lokale voedselstrategie kan één 

of meerdere elementen bevatten rond duurzame voeding en zal bepalen waar je als lokaal bestuur de 

klemtoon legt. 

Met zijn lokale voedselstrategie9 wil Gent als stad de ommekeer naar 
een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem versnellen. 
Centraal staan: lokale productie voor lokale consumptie, toegang 
tot gezonde en duurzame voeding voor iedereen en toegang tot 
landbouwgrond. Velt10 biedt je kennis, ideeën en partners voor het 
opstellen en uitvoeren van een lokale voedselstrategie. 

Voedselverspilling reduceren is de meest 
kostenefficiënte manier om broeikasgassen te 

verminderen 
Joris Depouillon (FoodWIN)

Tegelijk de klimaatdoelstellingen halen en de 
gezondheid van je burgers verbeteren?  

Doe mee aan Donderdag Veggiedag 
Isabelle Poppe (EVA)

9 klimaat.stad.gent/sites/default/files/20140710_gentengarde_folder_drieluik.pdf

10 www.velt.nu
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Zes sleutels tot succes

1. Richt je blik op 2050

De duurzame samenleving ligt meer dan ooit binnen handbereik. Door vandaag een langetermijnvisie 

te ontwikkelen, kunnen we in 2050 in een wereld leven die draait op een volledig hernieuwbare, 

circulaire economie, en die toelaat dat we met zijn allen een goed leven leiden. Bovendien kan de 

keuze om te investeren in een CO
2
-arme maatschappij en economie in de periode tot 2020 al 1,5 

miljoen extra banen opleveren.1

Het lokaal niveau als (één van de) sleutels tot een duurzame samenleving is recent in een wettelijk 

kader gegoten. In Vlaanderen moet elke gemeente voor de toekomstige legislatuur (2018-2024) een 

meerjaren- en actieplan opmaken voor de volledige bestuursperiode, dat rekening houdt met de 

langetermijndoelstellingen voor natuur en milieu. Sommige milieuproblemen zullen niet van vandaag 

op morgen opgelost geraken. Maar het is perfect mogelijk om een milieudoelstelling op lange termijn 

te combineren met concrete acties op het terrein en binnen je legislatuur de vruchten te plukken van 

je beleid. 

Aanbod van de milieubeweging 
Ben je op zoek naar ondersteuning voor je beleid? Zoek je een leuke 
actie om op te zetten in jouw stad of gemeente? Wil je als gemeente 
of stad goede acties promoten? Snuister in ons aanbod2 en vind de 
begeleiding en acties die wij jou te bieden hebben om je beleid te 
realiseren.

2. Duurzame financiering

Door vandaag te investeren in duurzame oplossingen, kunnen we op lange termijn kosten besparen. 

De rekening doorschuiven naar de volgende generaties is contraproductief. Uiteraard is het 

voorzien van voldoende budgetten en personeel noodzakelijk om de plannen waar te maken. Het 

gemeentedecreet voorziet dat gemeentebesturen, samen met een geïntegreerde beleidscyclus, 

een meerjarenbegroting op gemeentelijk niveau opmaken. Hieronder vind je een overzicht van de 

subsidies en alternatieve financiering waarop je beroep kunt doen om je beleid en projecten zo 

zelfbedruipend mogelijk te maken.

Subsidies
• 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 

1 Europese Commissie (2017). Voordelen van klimaatbescherming, ec.europa.eu/clima/citizens/benefits_nl

2 www.gemeentevoordetoekomst.be/aanbod?doelgroep=103&thema=All
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belangrijkste voorwaarden. 

• De Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij lanceren regelmatig interessante 

projectoproepen voor lokale besturen. 

• Ook Europa heeft heel wat subsidieprogramma’s die je kunt raadplegen via www.vleva.eu/

eusubsidiegids

Schrijf je in op de nieuwsbrief Gemeente voor de Toekomst3 en wees als 
eerste op de hoogte van nieuwe financieringsmogelijkheden.

Alternatieve financiering
• Groepsaankopen drukken de prijs en werklast. Als lokaal bestuur kun je zo burgers een duwtje in 

de rug geven. Inspiratie kun je halen bij kyotoinhetpajottenland.be.

• Voor renovaties, zeker van grotere (gemeentelijke) gebouwen, kan het interessant zijn 

om te werken met een ESCO (energy service company). Daarbij voert een ESCO-bedrijf een 

energieproject uit in een gebouw en financiert ze dat project ook zelf. Met een gedeelte van de 

energiebesparing betaalt de eigenaar van het gebouw de investering terug. Na de volledige 

afbetaling krijgt die eigenaar een energiezuiniger gebouw, waarvan hij zelf alle vruchten plukt. 

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een energieprestatiecontract (EPC) dat sluitende 

garanties geeft over energiekostbesparing.

• Een gemeente kan zelf inkomsten genereren. Het decreet op de ruimtelijke ordening voorziet 

de mogelijkheid om een heffing in te voeren op niet-gebruikte bouwgronden. Die opbrengsten 

kun je gebruiken om te investeren in een kernversterkend beleid (zie hoofdstuk 1. Ruimtelijke 

ordening). 

3. Betrek je burgers

Burgers vormen het hart van iedere stad of gemeente. Door samen te werken met burgers creëer je 

een gedragen beleid, versterk je het lokale sociale netwerk en de relatie tussen burgers en overheid. 

Om burgers en maatschappelijke actoren in staat te stellen om mee een verantwoordelijke rol op te 

nemen, moeten de juiste instrumenten beschikbaar zijn: 

• Garandeer transparante besluitvormingsprocessen.

• Bouw een vroegtijdige participatie structureel in. Dit kan bijvoorbeeld door bij 

stedenbouwkundige projecten vooraf de bevolking te betrekken of een burgerjury op te richten.

• Betrek ook lokale ondernemers en handelaars, de parochiale werking, de lokale 

armoedevereniging of het woonzorgcentrum. Je kunt bijvoorbeeld samenwerken met de scouts of 

3 www.gemeentevoordetoekomst.be/lokale-besturen
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andere jeugdverenigingen om trage wegen in je gemeente te herwaarderen.

• Betrek de lokale milieuraad in een vroege fase bij het gemeentelijk milieubeleid en motiveer als 

bestuur met welke onderdelen van adviezen je al dan niet akkoord gaat. 

• Stimuleer coöperatieve structuren die eigenaarschap en verantwoordelijkheid terug bij burgers 

brengen. In een REScoop bijvoorbeeld nemen de burgers hun energievoorziening in eigen 

handen.

• Motiveer waarom je al dan niet met een burgervoorstel akkoord gaat. Er kunnen heel wat 

technische, juridische of financiële redenen zijn waarom een gemeente niet kan ingaan op een 

voorstel vanuit de bevolking. Of juist wel. 

Het gemeentedecreet bevat een aantal nieuwe mogelijkheden om een 
participatief beleid te ondersteunen: het wijkbudget geeft verenigingen 
geld om zelf initiatief te nemen om de buurt leefbaarder te maken, 
het vragenuurtje op de gemeenteraad geeft burgers de kans om 
vragen of voorstellen aan te bieden. Maak als bestuur gebruik van die 
mogelijkheden en promoot ze actief bij de bevolking. Zo creëer je win-
win-situaties voor jouw gemeente of stad en haar inwoners.

Gemeente Laarne legde in een gemeenteraadsbesluit4 vast dat 
wind en zon lokale natuurlijke rijkdommen zijn die voor iedereen 
toegankelijk moeten zijn. Voortaan moet 50 procent van hernieuwbare 
energieprojecten gerealiseerd worden via rechtstreekse participatie. Het 
gemeenteraadsbesluit kan als voorbeeld dienen voor jouw gemeente.

4. Sociale inclusie

Hoe kunnen we binnen de ecologische grenzen een hoge levenskwaliteit realiseren met sociale 

rechtvaardigheid en voldoende economische ontwikkeling? Dat blijft het centrale vraagstuk 

bij de uitbouw van de hernieuwbare samenleving. Om die transitie te versnellen en onze 

klimaatdoelstellingen te halen, is het cruciaal om iedereen in de samenleving te betrekken. Vandaag 

zijn er nog heel wat mensen die leven in energiearmoede, geen toegang hebben tot gezonde voeding, 

in ongezonde woningen leven of in een weinig aantrekkelijke omgeving wonen. Door te werken aan 

een klimaatvriendelijke gemeente, kun je zeker voor deze kwetsbare doelgroepen zorgen voor een 

hogere leefkwaliteit. Zo garandeert een energiezuinige woning een hoger wooncomfort én een lagere 

energiefactuur. Een klimaatvriendelijke en sociale gemeente kunnen dan ook perfect samen sporen.

4 www.rescoopv.be/sites/default/files/GRB_LAARNE_%2020170622%20beleidsmatig%20kader%20hernieuwbare%20
energie%20projecten%20grondgebied.pdf
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Het OCMW Gent en de Stad Gent startten begin maart samen Foodsavers 
Gent op, een logistiek platform dat voedseloverschotten uit de Gentse 
regio recupereert en herverdeelt tussen Gentse sociale organisaties. 
Met dit project wordt tegelijkertijd een sociaaltewerkstellingsproject 
opgezet waar doelgroepmedewerkers worden opgeleid. Komosie5 zorgt 
voor een actieve ondersteuning aan startende en bestaande sociale 
(economie) organisaties in Vlaanderen om sociaal aan de slag te gaan 
met en rond voedseloverschotten.

Combineer energiebesparing met de strijd tegen (energie)armoede 
door Energiesnoeiers6 vanuit het OCMW te leiden naar financieel en 
maatschappelijk kwetsbare groepen. Met de energiescan gebeurt 
een eenvoudige maar grondige doorlichting van de energetische 
situatie van de woning en worden mensen gesensibiliseerd over hun 
energiecontracten en –leverancier. Koppel deze scans bij voorkeur aan 
verregaande renovaties.

Belangrijk is om daarbij een gericht beleid te voeren dat kwetsbare doelgroepen betrekt en 

instrumenten op maat aanreikt om ook de vruchten te laten plukken van de klimaattransitie.7

Het Dorpspunt in Beveren is een buurtwinkel, dienstverlenend centrum, 
knooppunt voor mobiliteit en ontmoetingsplek ineen. Het Dorpspunt 
wordt uitgebaat door mensen met een verstandelijke beperking, 
begeleid vanuit De Lovie vzw. In de buurtwinkel bieden ze producten 
aan van lokale boeren, en ook voor huishoudelijke klusjes ben je er aan 
het juiste adres. Zo wordt niet alleen de korte-ketenlandbouw versterkt, 
maar ook het gemeenschapsgevoel. Meer informatie kan je terugvinden 
op delovie.be en de Facebookpagina van Dorpspunt in Beveren8.

Door actief in te zetten op de sociale dimensie bij het het uitwerken van je (klimaat)beleid, bij het 

opzetten van acties en campagnes naar burgers toe, zal je beleid breder gedragen worden. Als 

gemeentebestuur kun je andere instellingen en organisaties zoals het OCMW en de Gezinsbond 

inzetten om ook doelgroepen die moeilijker te bereiken zijn te informeren en te betrekken.

5 www.komosie.be/ko/themas/voedselverlies_112.aspx

6 www.energiesnoeiers.net

7 In dit inspiratieboek trachten we bij de prioritaire doelstelling en bijbehorende maatregelen en voorbeelden 
steeds oog te hebben voor kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroepen. Voor meer voorbeelden kan terecht op www.
samenlevingsopbouw.be.

8 www.facebook.com/groups/173563719824850
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5. Jouw gemeente als voorbeeld

Zelf het goede voorbeeld geven als stad of gemeente heeft een positieve impact op het klimaat. 

Daarnaast sensibiliseer je burgers en toon je dat een duurzame samenleving binnen handbereik ligt.

Energie
Als gemeente bouw je vanaf nu enkel nog energieproducerende gebouwen. Renovaties pak je 

grondig aan, zodat je gebouwen minstens 75% minder energie gebruiken en zelf instaan voor hun 

hernieuwbare energieproductie. Leg - met betrokkenheid van je inwoners - zonnepanelen op de 

gemeentelijke daken en/of zet een windmolen op eigen gronden met mogelijkheid voor burgers om 

hierin te participeren. 

Zorg ervoor dat het geld van de gemeente enkel gebruikt wordt voor investeringen in duurzame 

oplossingen. In de handige brochure van Transitie Netwerk Middenveld9 lees je hoe je als gemeente 

kunt desinvesteren uit fossiele brandstoffen en institutioneel geld kunt verduurzamen.

Circulaire Economie
De gebouwen die je als gemeente bouwt, zijn circulair. Je laat de gebouwen zo ontwerpen dat 

ze aangepast kunnen worden aan wijzigende functies en behoeften van gebruikers. Zo kan een 

kantoorgebouw later makkelijk omgevormd worden naar een appartementsgebouw. Daarnaast 

kies je voor ecologische  materialen en/of voor materialen die aan het einde van hun levensduur 

hergebruikt kunnen worden. Door duurzame materialen op een toegankelijke en omkeerbare manier 

met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld door bouten, kliksystemen of klemmen), kunnen verschillende 

bouwcomponenten aangepast of hergebruikt worden zonder ze te beschadigen. Denk voor je 

gebouwen ook eens aan technieken als ‘product-dienst’ (bv. Light as a Service van Philips); die zorgen 

ervoor dat de gebouwen en componenten een langere levensduur krijgen en de afvalberg verkleint. 

Voor concreet advies hierover kun je terecht bij VIBE10 of Pixii11.

Voeding en landbouw
Door op recepties van de gemeente plantaardige hapjes te voorzien, maak je buurtbewoners 

warm voor een meer plantaardig eetpatroon. Raadpleeg de Handleiding duurzame voeding op 

evenementen12 van de stad Brugge. 

Door zelf voedselverspilling te voorkomen, bespaart jouw gemeente zowel kosten als broeikasgassen. 

9 www.transitienetwerkmiddenveld.be

10 www.vibe.be

11 www.pixii.be

12 www.brugge.be/20170213_pu_duurzamevoedingdefweb.pdf
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Dit kun je doen door in scholen, zorginstellingen of kantines van je stad of gemeente te meten hoeveel 

en welk voedsel wordt verspild en vervolgens samen met het personeel de menu’s aan te passen, 

hoeveelheden beter af te meten of een bestelsysteem te introduceren. Daarnaast kan erg veel voedsel 

en geld uitgespaard worden door afspraken te maken met een cateraar op events om een flexibel 

aantal deelnemers te kunnen doorgeven. Meer tips krijg je van FoodWIN13.

Mobiliteit
Verduurzaam de eigen vloot en zorg dat alle door de gemeente aangekochte voertuigen vanaf 2020 

emissievrij zijn. IJver ervoor dat alle openbaar vervoer emissievrij is tegen 2025. 

Ontdek via Autodelen.net14 de verschillende mogelijkheden om 
autodelen te integreren in je gemeenschappelijke vloot. Autodelen.net 
maakt een plan op maat15,  in overleg met je gemeente. Zij gaven al 
het goede voorbeeld: Bilzen, Bornem, Deinze, Diksmuide, Duffel, De 
Panne, Edegem, Evergem, Londerzeel, Neerpelt, Roeselare, Schelle, 
Schoten, Sint-Katelijne-Waver en Wevelgem. Is jouw gemeente de 
volgende in rij?

Verlos je werknemers van het fileleed en bied plooi- en elektrische fietsen aan in combinatie met een 

trein- en busabonnement. 

Bij de Fietsersbond16 vind je een overzicht van de meest effectieve 
maatregelen die je kunt nemen om het fietsgebruik in het woon-
werkverkeer van je personeel te stimuleren. Je kunt hiervoor als 
gemeente ook een subsidieaanvraag indienen bij het Pendelfonds17. 

Ruimte
Gemeenten en OCMW’s hebben vaak zelf heel wat gronden in eigendom. Hier kun je het goede 

voorbeeld geven door de gronden beschikbaar te stellen voor duurzame landbouwinitiatieven of 

lokale voedselprojecten. 

Openbare besturen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie door op eigen gronden of gronden van 

OCMW’s, kerkfabrieken, enzovoort, enkel nog projecten te realiseren of te laten realiseren (via PPS) die 

een hoog ruimtelijk rendement behalen.

13 www.foodwin.org

14 www.autodelen.net/project/delen_gemeentelijk_wagenpark

15 www.autodelen.net/stappenplan

16 www.fietsersbond.be/nl/bike-to-work

17 www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit-en-openbare-werken/verkeer/subsidies-voor-duurzaam-woon-werkver-
keer-het-pendelfonds
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Voer een evaluatie uit van afgelegen, niet-ingevulde woonzones en koppel hieraan een actieplan om 

slecht gelegen bouwgronden een andere functie te geven.

Doe als gemeente mee met de campagne Zo Dichtblij18 van Bond Beter 
Leefmilieu en betrek je inwoners in de transitie naar een leefbare 
en klimaatneutrale gemeente. De campagne ondersteunt de lokale 
economie via een wedstrijd en stimuleert duurzame acties. Zo Dichtblij 
creëert een draagvlak voor duurzame beleidsuitdagingen; bij inwoners, 
handelaars, ondernemers en verenigingen. 

6. Kijk over je gemeentegrenzen heen

Een betere samenwerking tussen de gemeente en hogere bestuursniveaus kan veel voordelen 

opleveren. 

Bij heel wat provincies kun je terecht voor ondersteuning bij de uitwerking van je klimaatplannen 

of kunnen je inwoners bijvoorbeeld duurzaam bouwadvies krijgen van de provinciale steunpunten 

duurzaam bouwen. Daarnaast kunnen heel wat uitdagingen ook efficiënter aangepakt worden door 

samen te werken met verschillende naburige gemeentebesturen. Zo kun je samen een groepsaankoop 

voor isolatie of zonnepanelen organiseren. Ook voor de uitwerking van warmteplannen bijvoorbeeld, 

biedt een intergemeentelijke samenwerking niets dan voordelen. 

Daarnaast is een goede doorwerking van Europese  en Vlaamse milieudoelstellingen naar het lokale 

niveau van groot belang voor een effectief milieubeleid. Om bijvoorbeeld het Natura-2000-netwerk 

- een samenhangend Europees netwerk van natuurgebieden – te kunnen realiseren, moeten de 

lokale besturen de instandhoudingsdoelstellingen die de Vlaamse overheid vastlegt, overnemen 

in het gebiedsgericht beleid inzake ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling. Ook de Europese 

doelstellingen inzake lucht- of waterkwaliteit kunnen we niet halen zonder de medewerking van 

gemeentebesturen. 

De toekomst zal ecologisch zijn.  
De goede voorbeelden in dit inspiratieboek  

tonen je de weg 
Jan Vannoppen (Velt)

18 www.zodichtblij.be
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Door De Nieuwe Dokken boekt Gent ruimtelijke, 
ecologische en economische winsten 

Erik Grietens (Bond Beter Leefmilieu) 

Beeld: De Nieuwe Dokken



55

Nieuwe transities langs de oude dokken
In het voormalige havengebied tussen het Dampoortstation en De Muide in Gent wordt een volledig 

nieuw stadsdeel ontwikkeld. De komende jaren verrijzen er ongeveer 1.500 woningen langs de oude 

dokken van de haven. Een nieuwe buurt vlakbij het centrum, waar Gentenaars van alle leeftijden 

kunnen wonen, werken, winkelen en ontspannen. 

In deze nieuwe wijk komen verschillende transities samen. Het is dan ook een mooie illustratie van 

hoe een duurzame wijk van de toekomst er kan uitzien. Wordt dit het Freiburg van Vlaanderen?

Het project Oude Dokken bestaat uit verschillende PPS-projecten: een publiek-private samenwerking 

waarin sogent en private ontwikkelaars samenwerken. De stad maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan 

op: daarin is vastgelegd waar en hoe gebouwd kan worden en waar er groene ruimte komt. Het Gentse 

stadsontwikkelingsbedrijf sogent is opdrachtgever van de bouwwerken, private ontwikkelaars voeren 

de werken uit. Oude Dokken wordt een kernversterkend woonproject, met publiek toegankelijke 

groenzones en extra fiets- en voetgangersverbindingen. Zo worden met deze PPS-projecten 

ruimtelijke, ecologische én economische winsten geboekt.

Nieuwe Dokken
Het eerste deel van het oude havengebied dat ontwikkeld wordt, zijn de gronden langs de 

Schipperskaai. Dit is het deelproject Nieuwe Dokken. Na een PPS-procedure in opdracht van sogent, 

werden de bouwplannen voor de nieuwe woonwijk in dit stadsdeel goedgekeurd. Intussen staat de 

werf al in de steigers. In de wijk komen ongeveer 400 nieuwe appartementen en huizen. Het wordt 

een gemengde buurt, met zowel luxueuze penthouses, budgetwoningen als sociale appartementen. 

Er is ook ruimte voor een basisschool, een kinderdagverblijf en een wijksporthal: die worden 

gerealiseerd door sogent, in opdracht van de stad Gent. De gebouwen worden onderling verbonden 

door wandelpromenades, autovrije kades langs het water, wijkparkjes en speeltuigen. Wie naar 

de binnenstad wil, kan makkelijk te voet of met de fiets de dokken oversteken via de voetganger- 

en fietsbruggen. Er wordt ruimte gereserveerd voor cohousing, stadslandbouw en hergebruik 

van energie. Zo worden de voormalige industrieterreinen rond de dokken omgetoverd tot een 

aantrekkelijke woonbuurt in een fijne stad. 

Autoluwe zone
Deze nieuwe wijk heeft een van de laagste parkeernormen van Vlaanderen, die als een absoluut 

maximum wordt opgelegd: 0,8 parkeerplaatsen per woning. De buurt, op wandelafstand van 

station en busknooppunt Gent-Dampoort, is sowieso al vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

De infrastructuur van de Nieuwe Dokken zal fietsers en voetgangers centraal stellen, waardoor een 

groot deel van de site autovrij is. De ondergrondse parkings op de Nieuwe Dokken zijn zo ontwikkeld 

dat ze na verloop van tijd - wanneer minder mensen een auto zullen hebben - van functie kunnen 

veranderen. Met acht parkeerplaatsen worden bewoners aangemoedigd om voor autodelen te kiezen, 
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wat niet alleen ecologisch maar ook economisch interessant is.

Er wordt gewerkt met een coöperatieve, DuCoop, waarvan je als bewoner lid wordt door een aandeel 

te kopen. Deze coöperatieve biedt alternatieve oplossingen voor het private autogebruik, zoals 

elektrische deelauto’s. Er wordt nagedacht over een elektrische winkelkar om je aankopen van de 

lokale supermarkt naar huis te brengen. De kaaien aan het water blijven autovrij en zijn er enkel voor 

fietsers en voetgangers. 

Gesloten kringlopen en energieneutraliteit
De coöperatieve levert aan de bewoners van de Nieuwe Dokken verschillende duurzaamheidsdiensten. 

In de woonwijk zullen de kringlopen van 400 appartementen, een sporthal en een school gesloten 

worden: water, energie, grond- en afvalstoffen worden er gerecupereerd en uitgewisseld. Zo komt er 

een warmtenet, gevoed met een vergistingsinstallatie. Door de vergisting van het sanitair water en 

het gft-afval ontstaat biogas om de wijk te verwarmen. Dat wordt aangevuld met restwarmte van een 

naburig bedrijf, de zeepfabriek Christeyns. Door de combinatie van dit warmtenet met energiezuinige 

woningen is het project energieneutraal. Het restproduct van die vergisting is een meststof die 

gebruikt kan worden in de moestuintjes in de wijk. 

Stadslandbouw
Op vlak van voeding is het plan om korteketen-initiatieven uit 

te bouwen en het duurzame voedingsaanbod te versterken. 

Zo zal ruimte voorzien worden voor het uitbouwen van een 

stadslandbouwproject. Hierbij kan een lokale ondernemer of 

de buurtbewoners aan de slag met het kweken van groenten. 

Zo versterkt de sociale cohesie en wordt de band tussen boer 

en consument hersteld. 

Ook bij het invullen van de winkel- en horecaruimtes gaat er 

aandacht naar duurzaamheid. Zo wordt de voorkeur gegeven 

aan winkelconcepten die afvalarm, lokaal en biologisch 

werken. Bovendien wordt bekeken of Boeren & Buren hier 

een plaats kunnen krijgen, waarbij lokale producenten hun 

goederen aanbieden op een lokale markt. 

Wil je meer informatie over het project Oude Dokken en een deelproject De Nieuwe Dokken? 

Neem een kijkje op www.oudedokken.be en www.denieuwedokken.be.

Beeld: De Nieuwe Dokken
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Hoe kwam dit inspiratieboek tot stand?
Als netwerkorganisatie wou Bond Beter Leefmilieu samen met zijn leden een memorandum opmaken 

met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het doel: de transitie naar een lokaal 

duurzaam beleid versnellen. 

In het voorjaar van 2017 vonden vijf rondetafels plaats over de vijf transitiethema’s: mobiliteit, 

ruimte, energie, circulaire economie en voeding. Per transitiethema brachten we mensen van onze 

lidorganisaties samen om kennis uit te wisselen en ideeën bij elkaar af te toetsen en zo de lokale 

beleidsprioriteiten te definiëren.

We konden rekenen op de bereidwillige input en feedback van onderstaande deelnemers.  

Rondetafel Mobiliteit (10 maart): Angelo Meuleman (Taxistop), Steven Geirnaert (Gents Milieufront), 

Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Felix Eeckhout (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Joeri 

Thijs (Greenpeace), Alexander Mijts (VIBE), Bavo De Clercq (West-Vlaamse Milieufederatie), Jeffrey 

Matthijs (Autodelen.net).

Rondetafel Ruimte (30 maart): Jenny De Laet (Abblo), Dominic Van Clé (Dialoog), Els Vanden Berghe 

(Pixii), Felix Eeckhout (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Katrijn Braeckman (Netwerk Duurzame 

Mobiliteit), Wouter Jacob (Raldes), Laura Nagels (Trage Wegen), Sofie Deberdt (Samenhuizen), Bert De 

Somviele (BOS+).

Rondetafel Energie (12 april): Eloi Glorieux (Greenpeace), Olivier Beys (WWF), Els Vanden Berghe 

(Pixii), Jan De Pauw (REScoop), Marleen De Roye (Dialoog).

Rondetafel Voeding (20 april): Annelies Beyens (De Landgenoten), Lieve Vercauteren (BioForum 

Vlaanderen), Nena Baeyens (EVA), Joris Depouillon (FoodWIN), Jan Vannoppen (Velt), Gwendoline 

Viatour (WWF), Bart Vanwildemeersch (West-Vlaamse Milieufederatie).

Rondetafel Circulaire economie: Bart Holvoet (FSC), Els Vanden Berghe (Pixii), Mieke Vandenbroucke 

(VIBE), Katty De Wilde (West-Vlaamse Milieufederatie), Inge Pauwels (Dialoog), Thijs Calu (Arbeid en 

Milieu), Inez Louwagie (Netwerk Bewust Verbruiken), Marleen Vos (Komosie).

Samen bundelden we als milieubeweging onze voorstellen voor een lokaal duurzaam beleid tot dit 

inspiratieboek. 



Gemeente voor de Toekomst
Dé partner op je pad naar een 

100% hernieuwbare en circulaire gemeente

De gebundelde expertise van 25 organisaties 

Van plan naar actie: 100 pasklare, uitvoerbare projecten

Samen nieuwe uitdagingen aanpakken én oplossen

Altijd op de hoogte van wat beweegt

Eén aanspreekpunt

Deze organisaties zijn lid van 
het netwerk Gemeente voor de 
Toekomst: Arbeid en Milieu, 
Autodelen.net, BePlanet, Bond 
Beter Leefmilieu, BOS+, De 
Landgenoten, Dialoog, Ecolife, 
FSC Belgium, GoodPlanet 
Belgium, Natuurpunt CVN, 
Netwerk Bewust Verbruiken, 
Peerby, Pixii, REScoop 
Vlaanderen, Samenhuizen, 
Seafirst Foundation, Steunpunt 
Hoeveproducten, Taxistop, Trage 
Wegen, TreinTramBus, Velt, VIBE 
en Waerbeke.

Het netwerk  
Gemeente voor de Toekomst  

krijgt steun van: 

www.GemeentevoordeToekomst.be
Wil je samen met ons werken aan de overstap naar een 

duurzame, hernieuwbare samenleving? 

Contacteer Jessika De Lille 

info@gemeentevoordetoekomst.be

02/325 35 08
Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

www.gemeentevoordetoekomst.be

• Snuister in ons aanbod van meer dan 100 projecten

• Laat je inspireren door de koplopers

• Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes

Bezoek onze website en schrijf je in voor de nieuwsbrief 
Gemeente voor de Toekomst

www.zodichtblij.be

• De jaarlijkse campagne van Bond Beter Leefmilieu en 
haar partners

• Ondersteunt de lokale economie via een wedstrijd 
en stimuleert activiteiten rond duurzaamheid 

• Ga de uitdaging aan en zet samen met je bevolking de 
stap naar een 100% hernieuwbare, circulaire gemeente



Voeding en landbouw
• Plantaardig, gezond en lokaal

• Ruimte voor duurzame en eerlijke 
landbouw

• Een groot plantaardig en biologisch 
aanbod

• 

Mobiliteit
• STOP-principe: voorrang voor Stappers 

& Trappers en Openbaar vervoer

• Gedeelde voertuigen op groene stroom

• Duurzaam openbaar vervoer

Energie
• Energiebesparing

• Strategie voor groene warmte 

• Hernieuwbare energie in een slim net

Circulaire economie
• Een lokale deeleconomie

• Afval voorkomen door hergebruik en 
recyclage

• Een circulair aankoopbeleid 

Ruimte
• Sterke, gezellige woonkernen

• Winkelen, werken en ontspannen in de 
buurt

• Kwalitatieve openbare ruimte

Campagnes
Instapklare campagnes om aan mee te doen

Ontwikkeling op jouw maat

Communicatieve ondersteuning / PR

Ons Aanbod

Beleidsplannen uitvoeren
Beleidsplannen vertalen in concrete acties

Begeleiding bij de uitvoering

Hoe doen andere gemeenten dat?

Tools en rekenmodules
Analyseer en meet de impact van je 

activiteiten

Toffe apps voor je inwoners

Vorming en informatie
Info-avonden voor je inwoners

Studiedagen en vorming (op maat) van je 
medewerkers

Brochures & online informatie

Visie-ontwikkeling
Toekomstdenken met je beleidsploeg en 

medewerkers

Inbreng dossierkennis en expertise

Ervaringen van andere overheden, bedrijven, 
verenigingen en burgerinitiatieven

Participatietrajecten
Je inwoners betrekken

Van dromen naar concrete beleidsinput  
en actie

Samen in actie

Natuur en bos
• Ruimte reserveren voor natuur en bos

• Gezonde lucht en gelukkige inwoners

• Groen in het straatbeeld

OnZE THEMA'S



Bond Beter Leefmilieu
Tweekerkenstraat 47 - 1000 Brussel - Tel: +32 2 282 17 27 - bondbeterleefmilieu.be - gemeentevoordetoekomst.be

De transitie naar een duurzame samenleving wordt voor een groot stuk gerealiseerd 

op lokaal niveau: in onze steden en gemeenten. Wil je de transitie in je eigen stad of 

gemeente versnellen? Maak dan gebruik van de aanbevelingen en goede voorbeelden uit dit 

inspiratieboek: ze zijn de sleutels tot je succes. Innoveren, investeren en in actie komen is de 

boodschap. Begin vandaag nog aan jouw gemeente voor de toekomst. 

De milieubeweging wenst je veel succes toe en werkt graag nauw met je samen om goed 

onderbouwde en ambitieuze plannen uit te werken. 


