
Het overzicht van de onderwerpen van het kennisplatform  

'Geef je lokaal klimaatbeleid een boost' van Maandag 17 juni 2019 
 

 Energieboekhouding via Elyse/Energiezorgplannen 

 Mogelijkheden voor een raamcontract duurzame voertuigen/laadinfrastructuur 

 Maak via het Europees project Sure 2050 werk van een lange termijnvisie op je gemeentelijk 

patrimonium 

 Bouwadvies: Bouw of verbouw je gemeentelijk gebouw tot een duurzaam gebouw, 

 Wateraudit: Bespaar water in je gemeentelijk patriomonium via een eenvoudige checklist 

 Klimaatrapporten: alle klimaatcijfers van jouw gemeente gebundeld 

 Klimaatportaal: wat brengt de klimaatverandering voor jouw gemeente op vlak van water, 

droogte, hitte en zeespiegelstijging 

 Het hemelwaterplan: vastleggen van een gedragen visie voor waterhuishouding op maat van 

de gemeente 

 Gemeente voor de toekomst: maak werk van je klimaatbeleid via kleinschalige projecten 

begeleid door de partnerorganisaties van BBL 

 Vergroen je school via de subsidie van de Provincie 

 Klimaatbendes: Met de nodige ondersteuning en informatie van MOS leren scholen hoe ze 

echt kunnen helpen om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden 

 Subsidies voor Lokale klimaatprojecten  

 De Week van de Mobiliteit is hét festival van de duurzame mobiliteit. Ontdek hoe je hier als 

gemeente kan op inzetten. 

 Fietsfonds: Subsidie voor aanleg fietspaden op de gemeentewegen van het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk.  

 De Testkaravaan komt naar jouw gemeente! Inwoners en werknemers kunnen zo een 

duurzaam vervoermiddel uittesten. 

 Mobiscan: Het Provinciaal Mobiliteitspunt maakt een gratis mobiscan van je bedrijf, met 

onder meer overzichtelijk kaartmateriaal en sprekende cijfers 

 Pendelfonds: Het Provinciaal Mobiliteitspunt begeleidt en adviseert bedrijven die een dossier 

indienen bij het Pendelfonds (het pendelfonds moedigt duurzaam woon-werkverkeer aan). 

 Aanbod naar gemeenten rond het Burgemeestersconvenant 2030  

 Renovatiecoach  

 Zicht op energieverbruik inwoners via de thermocar 

 Energiecoach tertiaire sector  

 Bedrijven ondersteunen bij investeren in hernieuwbare energie  

 Kennisplatform openbare verlichting    

 Nieuwe werking energiehuis  

 Ruimtelijke planning en energie 

 Mobipunten (op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk maken en promoten) , 

deelmobiliteit en mobicoach (bedrijven begeleiden rond mobiliteit) 

 Begeleiding gemeenten rond burgerparticipatie en energie  

 Begeleiding van ontharding van de publieke ruimte 

 Hitteplan 


