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Perstekst

7 gemeenten keuren regionaal klimaatactieplan goed
Na ondertekening van het Burgemeestersconvenant in 2014 maakten de gemeenten
Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek samen
een regionaal klimaatactieplan op. In dit klimaatactieplan staan tal van maatregelen en
acties om de uitstoot van CO2 te verminderen. De verschillende gemeenteraden hebben
ondertussen dit plan goedgekeurd. Door de uitvoering van het klimaatactieplan helpen de
gemeenten mee de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren.
Eind 2014 bundelden de 7 gemeenten de krachten. Ze ondertekenden gezamenlijk het
Burgemeestersconvenant en engageerden zich om tegen 2020 de broeikasgasreductie op hun
grondgebied met 20 % te reduceren. Onder coördinatie van IGEMO en i.s.m. EANDIS en de
provincie Antwerpen startte de opmaak van het klimaatactieplan. Het actieplan werd opgemaakt
na overleg met de gemeentelijke diensten, mandatarissen, een inspraakmoment voor inwoners,
een regionaal platform voor verschillende actoren en diverse gemeentelijke adviesraden. Het
resultaat is een breed gedragen plan met acties gericht op particuliere woningen, particulier
vervoer, bedrijven en de gemeentelijke organisatie.
Burgemeesters aan het woord
Welke concrete plannen hebben de gemeenten de komende jaren om de uitstoot te doen dalen?
We vroegen de burgemeesters om enkele voorbeelden te geven.


Burgemeester Walter Horemans van gemeente Berlaar: “We gaan inwoners
ondersteunen en begeleiden bij de renovatie van hun woning op energievlak.”



Burgemeester Luc De boeck van gemeente Bornem: “Op vlak van hernieuwbare
energie zullen we onderzoeken welke mogelijkheden er in onze regio zijn. We
onderzoeken o.a. of we biomassa, afkomstig van het onderhoud van houtkanten,
kunnen gebruiken voor de verwarming van gebouwen.”



Burgemeester Marc Van der Linden van gemeente Duffel: “Door groepsaankopen
voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie te organiseren, gaan we meer
mensen overtuigen om in actie te schieten.”



Burgemeester Koen Van Den Heuvel van gemeente Puurs: “Net zoals de andere
gemeenten plannen we een aantal renovaties van gemeentelijke gebouwen waarbij
veel aandacht gaat naar maatregelen om het energieverbruik terug te dringen.”



Burgemeester Kristof Sels van gemeente Sint-Katelijne-Waver: “We willen
verschillende actoren zoals bedrijven, middenveldorganisaties … overtuigen om
zich mee achter onze klimaatdoelstellingen te scharen. Want samenwerking zal
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nodig zijn om tot echt goede resultaten te komen!”


Burgemeester Peter Van Hoeymissen van gemeente Sint-Amands: “Op vlak van
mobiliteit willen we inspanningen leveren om meer mensen op de fiets te krijgen en
het gebruik van de auto te ontmoedigen.”



Burgemeester Eddy Bevers van gemeente Willebroek: “Op regionaal niveau zullen
we bedrijven stimuleren om hun energieverbruik terug te dringen en hen daarbij
ondersteunen.”

Het volledige klimaatactieplan is terug te vinden op de gemeentelijke websites en op
www.igemo.be/burgemeestersconvenant

