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Gemeente voor de Toekomst

Gemeente voor de Toekomst is een initiatief van Bond Beter 
Leefmilieu. 
26 organisaties uit het netwerk van BBL werkten een aanbod uit 
waarmee de lokale besturen hun doelstellingen inzake klimaat en 
duurzaamheid mee waar kunnen maken.
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Samenwerkingsovereenkomst 

• De Provincie West-Vlaanderen wil West-Vlaamse 
gemeenten ondersteunen bij het uitvoeren van hun 
gemeentelijk klimaatactieplan en sloot in 2019 een 
samenwerkingsovereenkomst voor 3 jaar af met de BBL.

• De Provincie maakt keuze uit de projectenlijst van 
Gemeente voor de Toekomst.

• Er gebeuren jaarlijks 1 of 2 oproepen naar gemeenten.
• Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, staat de Provincie 

in voor 50% van de projectkosten.  
Per project is dit max. 7500 EUR. 
Provincie betaalt dit aan BBL. 
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Projecten

Oproep voorjaar 2021: 22 projecten
1. Duurzame lokale evenementen (Ecolife)
2. Actieplan gedeeld vervoer (Autodelen.net)
3. Deel gemeentewagen met inwoners (Autodelen.net)
4. Circulair gebouw: advies bij ontwerp (VIBE)
5. Circulair  gebouw: aanbesteding (VIBE)
6. Circulaire wijken: advies bij ontwerp (VIBE)
7. Circulaire wijken: aanbesteding (VIBE)
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Projecten

Oproep voorjaar 2021: 22 projecten
8. Gemeenschappelijk ecowonen en samenhuizen 

(Samenhuizen vzw-Dialoog)

9. Participatieactie voor klimaatactie (Ecolife)
10. Verenigd voor het klimaat (Ecolife)
11. Klimaatneutrale organisatie (Ecolife)
12. Klimaatplan van woord naar daad (Ecolife)
13. Klimaatgroenscan en -plan (BOS+)
14. Eetbare buurt (Velt) 
15. Miniwoudje (BOS+) 
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Projecten

Oproep voorjaar 2021: 22 projecten
16. Groene leefstraten (Natuurpunt-CVN)
17. Strategie tegen voedselverlies (FoodWIN)
18. Reductie van voedselverlies in scholen, kantines en 
zorginstellingen (FoodWIN)
Nieuw in oproep: 4 projecten vzw Trage wegen 
19. Opmaak inventaris trage wegen
20. Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk
21. Ontwerp en inrichting trage wegen
22. Trage wegenrecht en ondersteuning onderhandelen 
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Lopende projecten 

• Na 3 oproepen (najaar 2019, voorjaar 2020 en najaar 
2020):
➢ 51 projecten goedgekeurd en opgestart
➢ Hiervan intussen 10 projecten afgerond 
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Praktisch

• Gemeente moet beschikken over goedgekeurd 
energie/klimaatactieplan en/of ondertekening van CoM

• Aanvraagformulier online invullen en besluit CBS bezorgen 
tegen 31 maart

• Provincie beoordeelt en vraagt mogelijk extra informatie op
• Na goedkeuring door deputatie bericht van Provincie over 

goedkeuring (eerste helft mei)
• Lidorganisatie neemt in mei-juni contact op met de 

gemeente voor startoverleg
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Praktisch

• Provincie volgt mee inhoudelijk op (in de mate van het 
mogelijke)

• Op startoverleg worden afspraken gemaakt rond aanpak, 
timing en verdeling kosten 

• Pas na goedkeuring van verslag van dit startoverleg door 
gemeente én Provincie kan lidorganisatie begeleiding 
opstarten 

• Belangrijk: project moet gefinaliseerd zijn tegen 
uiterlijk 1 juli 2022 
(uitzondering voor groenprojecten: 1 juli 2023)
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Communicatie 

• Contactpersonen bij Provincie mee opnemen in het 
mailverkeer

• Bij communicatie naar burgers of organisaties verwijzen 
naar steun van de Provincie en opnemen banner

• Bij organisatie van persmoment of groepsfoto voor de krant 
graag vooraf en tijdig afstemmen met de provincie 

10



Vervolg  

• Evaluatie Samenwerkingsovereenkomst Gemeente voor de 
toekomst najaar 2021

• Op basis hiervan zal de Provincie dan bekijken of 
overeenkomst met BBL vanaf juli 2022 verlengd wordt 
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Meer info 

• www.west-vlaanderen.be/subsidies/klimaatprojecten-
lokale-ondersteuning

• Dienst Minawa
Marie De Winter, T 050 40 34 90
marie.dewinter@west-vlaanderen.be

Doenja Lefebure, T 050 40 31 73
doenja.lefebure@west-vlaanderen.be
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