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Gemeente voor de Toekomst – provinciale ondersteuning lokale klimaatprojecten 

Aanleiding 

Heel wat West-Vlaamse gemeenten werken aan een lokaal klimaatbeleid en doen dit via de 
uitvoering van een duurzaam energie- en klimaatactieplan (al of niet via het 
Burgemeestersconvenant).  
De Provincie verschaft ondersteuning voor grote investeringen (via het subsidiereglement lokale 
klimaatprojecten) maar er is ook een duidelijke nood en vraag voor kleinschalige 
participatieprojecten die toch het verschil maken op het terrein. 
 

Gemeente voor de toekomst 
De Bond Beter Leefmilieu wil lokale besturen ondersteunen sneller te komen tot een transitie op 
lokaal niveau om zo te komen tot een volledig hernieuwbare en circulaire samenleving. Onder de 
noemer “Gemeente voor de toekomst” werkten 20 organisaties uit het netwerk van Bond Beter 
Leefmilieu hiervoor een aanbod uit rond 6 thema’s: mobiliteit, energie, voeding, groen, circulair en 
delend en bouwen en wonen.  
Het aanbod is heel specifiek voor lokale besturen, betaalbaar en al getest en goedgekeurd in talloze 
gemeenten. 
 

Aanbod West-Vlaamse gemeenten  
De Provincie sloot een samenwerkingsovereenkomst af met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en koos    
15 projecten uit de lijst van Gemeente voor de Toekomst. In bijlage vind je een korte beschrijving, 
maar lees zeker ook de uitgebreide projectfiche waarvan je de link onderaan ieder project vindt. 
Dit zijn projecten die inzetten op klimaatmitigatie of –adaptatie.   
West-Vlaamse gemeenten die interesse hebben in een project, dienen een aanvraag in bij de 
Provincie.  
Als de aanvraag wordt goedgekeurd, betaalt de Provincie 50% van de kosten.  
Het gaat over projecten met een totale kostprijs van minimaal 1.000 euro en maximaal 15.000 euro 

excl. BTW (kostprijs voor de gemeente tussen 500 euro en 7.500 euro excl. BTW). 

 

Hoe werkt het?  
1. Jouw gemeente beschikt over een goedgekeurd energie- en/of klimaatactieplan en/of (een 
beslissing tot) het ondertekenen van het Burgemeestersconvenant. 
2. Laat je interesse in één of meerdere projecten weten via het interesseformulier op de provinciale 
website  www.west-vlaanderen.be/klimaat (klik door op “Klimaatprojecten: lokale ondersteuning). 
Bezorg ons dan ook  een collegebesluit;  
3. De provincie bekijkt samen met de BBL en haar partnerorganisaties hoe we jouw gemeente 
kunnen begeleiden. 
We letten daarbij vooral op de mogelijke bijdrage van het project bij het behalen van de 
klimaatdoelstellingen van de gemeente en de Provincie en het versnellen van de lokale transitie; 
4. Kreeg je groen licht voor je projectvoorstel? In overleg met de partnerorganisatie(s) spreken we 
een concrete timing en aanpak af.  Belangrijk is dat je project kan afgerond zijn vóór 1 juli 2022.  

http://www.west-vlaanderen.be/klimaat
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Als er te veel aanvragen zijn voor de beschikbare middelen, maken wij op basis van jouw motivering 
en de doelstellingen van het provinciaal klimaatbeleidsplan, een gemotiveerde selectie.  
We houden daarbij rekening met onderstaande criteria :  

 Mate waarin het project bijdraagt aan het behalen van de provinciale en gemeentelijke 
klimaatdoelstellingen en het versnellen van de lokale transitie 

 Ambitie en draagvlak binnen de gemeente  
 Haalbaarheid van en engagement bij de gemeente en de begeleidende partner om de 

uitvoering van het project binnen het betreffende projectjaar op te starten  
 

 

 

 

Projectenlijst  

1. Klimaatslimme lokale evenementen 

Thema’s: klimaatmitigatie, duurzaamheid 
Begeleiding: Ecolife 
Doelgroep: intern (gemeente als organisator) en extern   
Richtprijs: 5000 EUR (excl. btw)  
 
Gemeentediensten en lokale evenementorganisatoren staan jaarlijks in voor tientallen 
evenementen. Hoe kan je jouw event duurzaam maken?  
Ecolife heeft, onder andere dankzij haar samenwerking met OVAM, uitgebreide expertise 
rond het verduurzamen van evenementen.  
Ecolife begeleidt steden en gemeenten bij de opmaak van een actieplan en de voorbereiding 
van concrete maatregelen op de locatie van het evenement. Dit is maatwerk en houdt 
rekening met de gemeentelijke context en prioriteiten. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatslimme-lokale-evenementen  

 

2. Autodeelactieplan: van analyse tot concrete maatregelen   
Thema’s: klimaatmitigatie, mobiliteit 
Begeleiding: Autodelen.net 
Doelgroep: intern   
Richtprijs: 3.000 EUR, opstellen van autodeelactieplan incl. nazorg   
Optie: een gemeente kan extra informatiesessies/autodeelparty’s organiseren aansluitend bij 
dit project voor 300 EUR per sessie. 
 
Autodelen.net begeleidt lokale overheden bij de opmaak van een autodeelactieplan.  
Samen kiezen we doelstellingen die meetbaar, ambitieus en realistisch zijn, dankzij een 
analyse van de situatie nu en  een voorstelling van de gewenste ideale situatie. Vervolgens 
stippel je met de hulp van de expertise van concrete maatregelen uit, bijvoorbeeld op vlak van 
parkeerbeleid, communicatie en horizontale beleidsintegratie op lokaal niveau.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/autodeelactieplan  

 

 

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatslimme-lokale-evenementen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/autodeelactieplan
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3. Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de gemeentewagens met inwoners (NIEUW) 
Thema’s: klimaatmitigatie, mobiliteit 
Begeleiding: Autodelen.net 
Doelgroep: extern   

Richtprijs: 3000 EUR. Indien er ook een autodeelactieplan wordt opgemaakt, is er een 

bijkomende korting van 500 EUR. 

 

Heel wat steden en gemeenten beschikken over een eigen wagenpark dat enkel tijdens de 
kantooruren wordt gebruikt. Het delen van deze wagens met de inwoners is een inventieve 
oplossing om kosten te sparen en om duurzame mobiliteit in de gemeente te stimuleren. Het 
is bovendien een laagdrempelige eerste kennismaking met autodelen voor inwoners van niet-
verstedelijkte gebieden. 
Er zijn twee mogelijkheden om autodelen te integreren binnen de gemeentelijke vloot. Ofwel 
deelt de gemeente één of meer gemeentelijke wagens met de bevolking (al dan niet buiten de 
kantooruren), ofwel vervangt de gemeente haar eigen auto’s door deelwagens van 
autodeelaanbieders. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeentelijk-autodeelsysteem-deel-de-

gemeentewagens-met-inwoners 

 

4. Een gebouw of wijk circulair hertekenen: trajectbegeleiding  
Thema: klimaatmitigatie, energie, duurzaamheid 
Doelgroep: intern 

Begeleiding: VIBE  

Enkel in samenwerking met Acasus 

Richtprijs: vanaf 5.000 EUR (excl. btw) 

 
Een wijk heraanleggen of een gebouw duurzamer inpassen in de omgeving? Geen sinecure, 
zeker als je ook het energie-, water- en afvalbeheer wil aanpakken. Bouwprojecten van een 
dergelijke omvang vereisen een holistische en multidisciplinaire aanpak.  
Door jarenlange ervaring kan VIBE je begeleiden van idee tot bestek, voor een situatieanalyse 
of het vinden van bouwpartners.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gebouwen-en-wijken-circulair-hertekenen-
trajectbegeleiding 

 

 

 

 

 

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeentelijk-autodeelsysteem-deel-de-gemeentewagens-met-inwoners
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeentelijk-autodeelsysteem-deel-de-gemeentewagens-met-inwoners
https://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-gebouw-wijk-circulair-hertekenen-trajectbegeleiding
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gebouwen-en-wijken-circulair-hertekenen-trajectbegeleiding
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gebouwen-en-wijken-circulair-hertekenen-trajectbegeleiding


 

    

Infofiche Gemeente voor de Toekomst – Provincie West-Vlaanderen – versie 31 januari 2020 4 

 

 

5. Gemeenschappelijk eco-wonen en samenhuizen (trajectbegeleiding) 
Thema: klimaatmitigatie, duurzaamheid  
Begeleiding: Samenhuizen-Dialoog   
Doelgroep: externen  
Richtprijs: 6.000 EUR  (excl. btw) 
 
Samenhuizen vzw biedt trajectbegeleiding aan gemeenten die een site ter beschikking willen 
stellen aan een groep voor gemeenschappelijk eco-wonen. Bewoners kunnen op hen rekenen 
gedurende het proces. Samenhuizen maakt een stappenplan op, helpt bij de opmaak van 
officiële documenten en voert de nodige communicatie uit.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeenschappelijk-eco-wonen-en-

samenhuizen-trajectbegeleiding   

 

6. Cocreatie voor gesmaakt participatietraject  
Thema’s: klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, draagvlakverbreding 
Begeleiding: Ecolife 
Doelgroep: extern   

Richtprijs: 5.000 EUR  (excl. btw) voor de begeleiding van een participatietraject met één 

participatiemoment. 
 

Is jouw gemeente of stad op zoek naar manieren om het maatschappelijk draagvlak voor één 
of meerdere acties uit het klimaatactieplan te vergroten? Of wil je dat cruciale klimaatproject 
op poten zetten en ‘de burger’ daarbij betrekken?  
Ecolife ondersteunt op maat van het project en in co-creatie met de gemeente. Samen zetten 
we een participatietraject op om de input van en het draagvlak bij burgers, middenveld, 
bedrijven en andere stakeholders te verzekeren. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/cocreatie-voor-een-gesmaakt-
participatietraject  

 

7. Verenigd voor het klimaat: energie besparen bij verenigingen 

Thema: klimaatmitigatie, energie 

Begeleiding: Ecolife 

Doelgroep: externen 

Richtprijs: 7.500 EUR  (excl. btw) 

 
Het lokale verenigingsleven vormt met zijn groot ledenbereik een belangrijke partner om 
lokale klimaatdoelstellingen te realiseren. Hier ligt veel potentieel om energie te besparen, 
vaak zonder grote investeringen. ‘Verenigd voor het klimaat’ van Ecolife helpt lokale besturen 
om hun verenigingen (jeugd, socio-cultureel, sport, religieus, muziek, noem maar op) actief te 
betrekken in het klimaatverhaal.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/verenigd-voor-het-klimaat-energie-besparen-

bij-verenigingen  

 

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeenschappelijk-eco-wonen-en-samenhuizen-trajectbegeleiding
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/gemeenschappelijk-eco-wonen-en-samenhuizen-trajectbegeleiding
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/cocreatie-voor-een-gesmaakt-participatietraject
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/cocreatie-voor-een-gesmaakt-participatietraject
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/verenigd-voor-het-klimaat-energie-besparen-bij-verenigingen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/verenigd-voor-het-klimaat-energie-besparen-bij-verenigingen
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8. Klimaatneutrale organisatie: interne klimaatacties via een Ecoteam op het werk 
Thema: klimaatmitigatie, energie 

Begeleiding: Ecolife 

Doelgroep: intern 

Richtprijs: 7.500 EUR (excl. btw) 

 
Geef als lokaal bestuur het goede voorbeeld en word zelf een klimaatneutrale organisatie. 
Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van Ecolife voor lokale overheden die 
hun medewerkers actief bij milieuzorg en klimaatacties willen betrekken.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatneutrale-organisatie-interne-

klimaatacties-een-ecoteam-op-het-werk 

 

9. Het klimaatplan: van woord naar daad 
Thema: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie  
Begeleiding: Ecolife  
Doelgroep: intern 
Richtprijs 5.000 EUR  (excl. btw) 
 

Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. Ecolife faciliteert de 
dienstoverschrijdende samenwerking die jouw gemeente nodig heeft. We zoomen in op 
cultuur en structuur binnen de organisatie, werken een concreet haalbaar 
samenwerkingsmodel uit en slaan de brug met het politieke niveau.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/het-klimaatplan-van-woord-naar-daad 
 

10. Klimaatgroenscan en klimaatgroenplan voor de bebouwde omgeving van de 

gemeente 
Thema’s: klimaatadaptatie, groen en natuur 
Begeleiding: BOS+ 
Doelgroep: intern 

Richtprijzen:  

Categorie A: oppervlakte < 100 km²,  6.000 EUR   (excl. btw) 

Categorie B: oppervlakte >100 km², 9.000 EUR   (excl. btw) 

 
BOS+ helpt je met het uitvoeren van een Klimaatgroenscan en het opstellen van een 
Klimaatgroenplan. De scan levert een kleurenkaart op met het bestaande klimaatgroen en de 
klimaatadaptatienoden. Op basis hiervan wordt een Klimaatgroenplan en een gedetailleerd 
Implementatietraject uitgeschreven. Zo ontstaat een concretisering van het klimaatplan: een 
ruimere visie waaruit een meerjarenplan ter ‘klimaatvergroening’ van de gemeente 
gerealiseerd kan worden. De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor 
biodiversiteit en zachte recreatie. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatgroenscan-n-klimaatgroenplan-voor-de-

bebouwde-omgeving-van-de-gemeente  

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatneutrale-organisatie-interne-klimaatacties-een-ecoteam-op-het-werk
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatneutrale-organisatie-interne-klimaatacties-een-ecoteam-op-het-werk
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/het-klimaatplan-van-woord-naar-daad
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatgroenscan-n-klimaatgroenplan-voor-de-bebouwde-omgeving-van-de-gemeente
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/klimaatgroenscan-n-klimaatgroenplan-voor-de-bebouwde-omgeving-van-de-gemeente
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11. Eetbare buurt of stad 
Thema: natuur en groen 
Begeleiding: Velt 
Doelgroep: externen 
 
Richtprijs: 10.000 EUR  (excl. btw) voor begeleiding bij opstart van een eetbare buurt 
Richtprijs: 7.200 EUR  (excl. btw) voor begeleiding van een stadslandbouwproject  
 
Wenst jouw gemeente lokale voedselproductie te stimuleren door sociale buurtprojecten op 
te starten? Velt helpt je bij het uitwerken van je projectidee. Een burgerinitiatief zoals een 
samentuin, een echt voedselbos, of een stadslandbouwproject met verdienmodel: voor elk 
idee geven we advies over de mogelijkheden van de locatie en bodem, werken een 
stappenplan uit voor het project en voeren een begeleidingstraject uit met je inwoners.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-eetbare-buurt-gemeente-stad-

stadslandbouw-velt-helpt-je-op-weg 

 

12. Een Wonderwoud(je) in jouw gemeente 

Thema: klimaatadaptatie, natuur en groen 
Begeleiding: BOS+ 
Doelgroep: externen 
Richtprijs: 8.000 EUR  (excl. btw) (incl. inrichting met natuurlijke materialen en kwaliteitsvolle 
participatieve aanplant van een zone tot 200 m²)  
Meerprijs voor elke bijkomende 100 m² (incl. fruit- en/of klimbomen en natuurlijke 
infrastructuren) van 800 EUR excl. btw – deze meerprijs wordt niet gesubsidieerd via de 
provincie 
 
Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om kleine, toegankelijke, 
speelvriendelijke en biodiverse groenvoorzieningen aan te leggen.Hiervoor dien je een 
geschikte locatie te hebben waarvoor we samen de plannen uitwerken. Bij de realisatie 
zorgen we voor de participatie van lokale burgers, jeugdverenigingen, scholen, bedrijven en 
overheden. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-wonderwoudje-jouw-gemeente 

 

13. Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen 
Thema: klimaatadaptatie, natuur en groen 
Begeleiding: Natuurpunt CVN 
Doelgroep: externen 
Richtprijs: 9140 EUR (Natuurpunt-CVN is niet btw-plichtig)   
 
In dit participatief traject staan de wensen van de buurt centraal. Met de buren bekijken we 
hoe we pleintjes en straten kunnen vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een 
tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een klimmende wingerd langs de 
gevel.  
 

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-eetbare-buurt-gemeente-stad-stadslandbouw-velt-helpt-je-op-weg
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-eetbare-buurt-gemeente-stad-stadslandbouw-velt-helpt-je-op-weg
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-wonderwoudje-jouw-gemeente


 

    

Infofiche Gemeente voor de Toekomst – Provincie West-Vlaanderen – versie 31 januari 2020 7 

 

 
Natuurpunt CVN verwerkt alle ideeën tot een ontwerpplan, dat volledig wordt opgemaakt op 
de principes van ecologische groenzorg.  
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/groene-leefstraten-een-participatief-traject-
naar-meer-groen 

 
14. Strijden tegen voedselverspilling met een strategie op maat 

Thema: klimaatmitigatie, voedsel  
Begeleiding: FoodWIN 
Doelgroep: externen  
Richtprijs: 4765 EUR  (excl. btw) voor standaardproces 3-6 maanden 

 

Voedselverspilling vermijden is één van de belangrijkste sleutels om je gemeente 
koolstofneutraal te maken. Om echt impact te hebben is een onderbouwde strategie 
broodnodig. Zo ontdek je waar de grootste oorzaken zitten en zet je je tijd en middelen in op 
de juiste oplossingen. FoodWIN ondersteunt bij het opmaken van een diagnose, het co-
creëren van een strategie en de omzet naar actie. Samen met lokale sleutelfiguren zet je je 
gemeente op de kaart als voorloper in de strijd tegen voedselverspilling. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-strategie-tegen-voedselverlies-co-creatie-

drie-stappen 

 
15. Reductie van voedselverlies in kantines, scholen en zorginstellingen 

Thema: klimaatmitigatie, voedsel  
Begeleiding: FOOD Win  
Doelgroep: externen  
Richtprijs: 3.000-7.000 EUR  (excl. btw) 
 

Lokale overheden kunnen voedselverliezen in grootkeukens, zorginstellingen, scholen en 
overheidskantines beperken met wel 50%. De vrijgekomen budgetten kan je investeren in  
lekkerder, duurzamer en gezonder eten. Dankzij de tools en methoden van FoodWIN kom je 
te weten waar in jouw gemeente het meeste voedsel wordt verspild. Met een co-creatieve 
workshop implementeren we vervolgens mogelijke oplossingen. 
www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/reductie-van-voedselverlies-kantines-scholen-
en-zorginstellingen 

 

 
Vragen?  
Doenja Lefebure, T 050 40 31 73, doenja.lefebure@west-vlaanderen.be  
Marie De Winter, T 050 40 34 90, marie.dewinter@west-vlaanderen.be  

http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/groene-leefstraten-een-participatief-traject-naar-meer-groen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/groene-leefstraten-een-participatief-traject-naar-meer-groen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-strategie-tegen-voedselverlies-co-creatie-drie-stappen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/een-strategie-tegen-voedselverlies-co-creatie-drie-stappen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/reductie-van-voedselverlies-kantines-scholen-en-zorginstellingen
http://www.gemeentevoordetoekomst.be/toolbox/reductie-van-voedselverlies-kantines-scholen-en-zorginstellingen
mailto:doenja.lefebure@west-vlaanderen.be
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be

