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Ondersteuningsaanbod klimaat voor lokale besturen van Provincie, 
WVI, Leiedal en Fluvius 
 
 
De Provincie West-Vlaanderen, Fluvius, WVI en Leiedal hebben diverse projecten die gemeenten 
ondersteunen bij het voeren van een lokaal klimaatbeleid.  
 
Deze projecten behandelen thema’s zoals  mobiliteit, openbare gebouwen en verlichting, duurzaam 
bouwen, vergroening, hernieuwbare energie, enz.  
 
Per project vind je een fiche met alle nodige info, contactpersonen en weblinks.  
Deze projecten zijn geclusterd per thema. 
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COACHING EN ONTZORGING 
 

1. Renovatiecoach (Leiedal) 
2. Intergemeentelijke renovatiecoaching (WVI) 
3. Energierenovatie: sensibilseren met gevelscans (WVI) 
4. Energiecoach voor de tertiaire sector (WVI) 
5. Lecsea (Leiedal-WVI-POM) 
6. Energiegemeenschappen op bedrijventerreinen (WVI) 
7. Energiehuis WVI 
8. Kwaliteitsscreening meergezinswoningen (WVI)  
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1. RENOVATIECOACH 
 

 
 
Aanbieder: Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
De renovatiecoach helpt burgers om planmatig, efficiënt en kostenbesparend te renoveren. 
Doelstelling is om het aantal energetische woningrenovaties op te krikken. Focus is op “gefaseerde” 
renovaties, waarbij de woningeigenaar geen beroep doet op een architect en er een risico is op 
ontoereikende kwaliteitsbewaking. 
 
Kostprijs  
Het eerste huisbezoek en kleine vragen per telefoon/mail zijn gratis. Voor kwetsbare doelgroepen is 
de volledige trajectbegeleiding gratis. Voor particulieren die een ontzorging wensen die ruimer is dan 
een eerste advies, wordt een raming op maat opgemaakt aan een tarief van €50/u. 
De werking wordt ondersteund door verschillende Europese subsidies.  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Samenwerkingsovereenkomst met Leiedal voor het aanbieden van de dienstverlening aan de burgers 
en het al dan niet voorzien van tegemoetkoming voor bepaalde doelgroepen. Gezamenlijk opzetten 
van communicatie-acties  
 
Betrokken Partners:  
De kerngroep Warmer Wonen bestaat uit Leiedal, W13, vzw Effect, 13 steden en gemeenten in Zuid-
West-Vlaanderen, Provinciebestuur West-Vlaanderen, vzw Logo Leieland, fluvius, rsvk Waregem, 
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen in de regio Zuid-West-Vlaanderen. 
 
Meer info 
www.energiehuis-warmerwonen.be 
www.facebook.com/RenovatieCoach  
 

 

http://www.energiehuis-warmerwonen.be/
http://www.facebook.com/RenovatieCoach
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2. INTERGEMEENTELIJKE RENOVATIECOACHING 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarbij lokale overheden zich vrijwillig 
engageren om minder CO2 uit te stoten tegen 2030 dan in het referentiejaar 2011. Zo maakten de 
deelnemende gemeenten een duurzame energieactieplan op waarin heel wat acties zijn opgenomen 
rond het energetisch renoveren van de woningen op hun grondgebied. Hier vormt intergemeentelijke 
samenwerking een troef. Een aantal gemeenten hebben samen een renovatiecoach aangeworven die 
de inwoners zal ontzorgen tijdens hun woningrenovatietraject.  
 

  
 
Kan ik mijn woning energiezuiniger maken? Vervang ik nu het best de ramen of plaats ik eerst een 
nieuwe verwarmingsketel? En wat zal dat allemaal kosten? Het zijn maar enkele van de vele vragen 
waar de renovatiecoach een antwoord op kan bieden. Heel wat Vlamingen zitten met onbeantwoorde 
vragen over het renoveren van hun woning en gaan uiteindelijk niet over tot renovatie omdat ze te 
weinig technische kennis of tijd hebben.  
Via gerichte kwaliteitsscreening van het gebouw, willen we de eigenaars bewust maken van de 
kwaliteit van hun gebouw. We verduidelijken welke ingrepen er noodzakelijk zijn.  
 
Door middel van een bouwtechnische screening van het gebouw willen we in een laagdrempelige, 
begrijpbare taal een eindadvies formuleren waarmee de eigenaar/bewoner aan de slag kan om te 
renoveren. 



Kostprijs 
De gemeenten sluiten met WVI een structureel samenwerkingsverband via een kostendelende 
vereniging. De totale kost wordt verdeeld volgens de effectieve prestaties in elke deelnemende 
gemeente.  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente staat in voor de communicatie en wervingsadressen (+/- 150  à 200 per jaar).  
 
Ook voor 
De overige gemeenten binnen het WVI-werkingsgebied. 
 
Referenties 
Ingelmunster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke 
 
Meer info  
WVI 
 
Ann Tack 
a.tack@wvi.be  
 
Jeroen Verbeke 
j.verbeke@wvi.  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.tack@wvi.be
mailto:j.verbeke@wvi.be
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3. ENERGIERENOVATIE | SENSIBILISEREN MET GEVELSCANS 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Straatthermografie of gevelscans is een relatief nieuwe meettechniek die het energieverlies van een 
woning in beeld brengt. Via een unieke warmtefoto wordt het energieverlies via muren, 
buitenschrijnwerk, rolluikkasten, infiltraties, vochtproblemen, … ‘zichtbaar’ gemaakt voor de 
bewoners. 
Thermografische gevelscans zijn een krachtig instrument om bewoners warm te maken voor 
energierenovatie. De warmtefoto visualiseert zaken die met het blote oog niet kunnen worden 
waargenomen, en werkt zo sterk sensibiliserend: eerst zien en dan doen!  
Via het thermoloket wordt de gevelscan aan de bewoner toegelicht. De loketmedewerkers lichten in 
een persoonlijk gesprek hun vaststelling toe waarna -in dialoog met de burger- de energierenovatie-
maatregelen worden toegelicht. Dit onafhankelijk gesprek plant het zaadje van de energierenovatie.   
 

 
Voorbeeld 
Deze gevelscan toont het verschil tussen een 
gerenoveerde en niet gerenoveerde woning. 
De kleurenschaal geeft aan hoeveel energie de 
woning verliest. Zo illustreert rood/wit veel 
warmteverlies, en zwart/paars weinig. 
De daken van beiden woningen zijn beide 
goed geïsoleerd. 
Het verwarmingslichaam van de woning links 
kan duidelijk worden vastgesteld op de gevel. 
De benedenverdieping wordt verwarmd en 
het 1ste verdiep wordt indirect verwarmd. De 
ramen werden reeds vervangen door 
hoogrendementsbeglazing. De voordeur is 
verouderd en aan vervanging toe. De niet 
homogene kleur van de gevel toont aan dat  
woning niet voldoende beschermd en zorgt 
voor een groot energieverlies.  
De woning rechts straalt weinig energie uit. Dit 
wordt geïllustreerd door de homogene 
kleuren van de schildelen van de gevel. 
 
 
 
 
 
 
 

Kostprijs 
De prijs van een gevelscan varieert van 2 tot 5 euro/woning. Bovendien is de prijs afhankelijk van de 
dichtheid van de woningen. 
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Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente staat in voor de communicatie gedurende het traject en kan op de nodige ondersteuning 
(en opleiding) rekenen van WVI. De gemeente geeft mee invulling aan het thermoloket. 
 
Deze vorm van sensibilisatie zorgt voor een grote respons van ongeveer 20% van de gescande 
woningen. Wij raden aan de resultaten stapsgewijs bekend te maken en te spreiden in tijd.   
 
Om de sensibilisatiecampagne nog succesvoller te maken is een na-traject met een renovatie-expert 
aan huis alsook de koppeling met andere energieke projecten aangewezen.  
 
Referenties 
Lo-Reninge, Kortemark, Oostkamp, Poperinge (Proven - Watou), Diksmuide (Pervijze - Esen), Veurne 
(Houtem - Bulskamp), Jabbeke en Koekelare. 
 
Meer info  
Jeroen Verbeke 
050 36 71 71  
j.verbeke@wvi.be     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.verbeke@wvi.be
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4. ENERGIECOACH VOOR DE TERTIAIRE SECTOR 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
De tertiaire sector - horeca, detailhandel (zoals food en non-food winkels) en kleine zelfstandigen 
(kappers, bakkers, boekhouders, ...) - blijft door zijn diversiteit vaak onderbelicht als het gaat over 
energie-optimalisatie: te uiteenlopend voor een standaardaanpak, dan weer te kleinschalig om een 
eigen energiemanager te rechtvaardigen. 
Via een ontzorgingstraject begeleidt de energiecoach bedrijven in de zoektocht naar quick-wins, maar 
ook bij innovatieve technieken. De energiecoach maakt hen bewust van de maatregelen die ze kunnen 
nemen voor meer energie-efficiëntie en/of het gebruik van hernieuwbare energie en dit steeds in 
functie van hun budget en verwachtingen. 
Tijdens een plaatsbezoek analyseert de energiecoach zowel het pand als de reeds aanwezige 
technieken op het vlak van energie-efficiëntie. Na afloop ontvangt de ondernemer een persoonlijk 
verslag met concrete aanbevelingen om energie te besparen en bijgevolg de energiefactuur te 
verlagen.  
 
 

 
© Gemeente Oostkamp 
 
 
Kostprijs 
De kostprijs bedraagt 750 euro per scan.  
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Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeenten ondersteunt dit project via promotie en communicatie naar de doelgroep-
ondernemers.  
 
Ook voor 
Bij voldoende interesse van een aantal gemeenten, is er  mogelijkheid tot aanwerving van een 
intergemeentelijke energiecoach voor bedrijven.  
 
Referenties 
Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Jabbeke en Oostkamp 
 
Betrokken partner 
Interreg Vlaanderen-Nederland 
 
Meer info  
Brecht Zwaenepoel  
b.zwaenepoel@wvi.be  
 
Arvid Vandenberghe 
a.vandenberghe@wvi.be  
 
www.terts.org   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:b.zwaenepoel@wvi.be
mailto:a.vandenberghe@wvi.be
http://www.terts.org/
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5. LECSEA | ENERGIEGEMEENSCHAPPEN ALS DRIVER VOOR HERNIEUWBARE ENERGIE OP 
BEDRIJVENTERREINEN 

 

 
 
Aanbieders: Intercommunale Leiedal, WVI, POM West-Vlaanderen 
 
Korte inhoud  
Het Europees project LECSEA wil in het Interreg 2 Zeeëngebied steden, gemeenten, bedrijventerrein-
ontwikkelaars en -beheerders ondersteunen bij het oprichten van energiegemeenschappen. 
 
Een energiegemeenschap is een juridische entiteit (bv. een CV of VZW) waarbinnen de aandeelhouders 
energie zelf kunnen produceren, consumeren, delen, opslaan en zelfs verkopen. Het doel van de 
energiegemeenschap is o.a. om de burger actief te betrekken in de energiemarkt in plaats van alleen 
maar consument te zijn. Via energiegemeenschappen worden decentrale investeringen in 
hernieuwbare energie gestimuleerd dankzij de participatie van lokale besturen, bedrijven en burgers 
en worden vraag naar en aanbod aan energie op elkaar afgestemd. 
 
Binnen LECSEA wordt een kenniscentrum opgericht alsook pilootprojecten uitgevoerd rond zowel 
elektriciteit als warmte. Het kenniscentrum en de ervaringen uit de pilootprojecten worden gratis ter 
beschikking gesteld via de projectwebsite: www.lecsea.eu. De investeringen in pilots dragen bij tot de 
ontwikkeling van juridische entiteiten (energiegemeenschappen) rond financiering, implementatie, 
exploitatie en het onderhouden van installaties. 
 
Tijdens het project worden in West-Vlaanderen volgende trajecten opgezet: 

• Ontzorgen steden/gemeenten en bedrijven bij de oprichting van een energiegemeenschap via 

pilootprojecten. Voor WVI gaat dit over het warmtenetwerk in Veurne + onderzoek 

energiegemeenschap op 5 bestaande bedrijventerreinen in Veurne, Tielt, Beernem, Ichtegem 

en Roeselare) 

• Onderzoek functie en taken van de energiegemeenschap 

• Opzetten van een energiedataplatform om vraag en aanbod op elkaar af te kunnen stemmen 

• Maximaliseren van hernieuwbare energieproductie op nieuwe en bestaande 

bedrijventerreinen 

 

http://www.lecsea.eu/
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Subsidiebedrag 
€ 6,9 MLN voor alle partners binnen LECSEA in 4 landen 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  

• Steden en gemeenten worden ondersteund in het opzetten van energiegemeenschappen 

• Steden en gemeenten kunnen helpen met: 

o Het ondersteunen van een informatiemoment voor bedrijven 

o Het delen van de contactgegevens van bedrijven 

o Communicatieacties naar bedrijven via nieuwsbrief, lokaal economische kaart, … 

• Knowhow wordt ontsloten via het platform lecsea.eu 

 

Betrokken partners 
Intercommunale Leiedal (projectleider), WVI, POM West-Vlaanderen, de UGent, Breda, CD2E, Pas-de-
Calais Habitat, West Sussex County Council, Essex County Council, Community Infrastructure Group 
CIC. 
 
Meer info 
www.lecsea.eu 
Intercommunale Leiedal 
Dominiek Vandewiele 
Dominiek.vandewiele@leiedal.be 
 
WVI  
Evelien Bolle / Marianne Vancleemput 
e.bolle@wvi.be / m.vancleemput@wvi.be 
 
POM West-Vlaanderen 
Elke De Neve 
Elke.deneve@pomwvl.be 
 
 

     

http://www.lecsea.eu/
mailto:Dominiek.vandewiele@leiedal.be
mailto:e.bolle@wvi.be
mailto:m.vancleemput@wvi.be
mailto:Elke.deneve@pomwvl.be
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6. ENERGIEGEMEENSCHAPPEN OP BEDRIJVENTERREINEN 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Energiegemeenschappen zijn juridische entiteiten (bv. een CV of een VZW) waarbinnen de deelnemers 
hernieuwbare energie produceren, consumeren, delen, opslaan en verkopen. Dit instrument laat toe 
om energie uit te wisselen tussen bedrijven op een bedrijventerrein, maar ook met een woonwijk en/of 
publieke gebouwen, ziekenhuizen, … in de omgeving, wat op dit moment voor elektriciteit niet 
mogelijk is. Verder kunnen, naast lokale overheden, ook burgers en bedrijven participeren in een 
energiegemeenschap. Momenteel (januari 2021) zet de Vlaamse Overheid de Europese richtlijnen over 
energiegemeenschappen om in Vlaamse wetgeving. Dat wetgevend proces zou ten laatste eind 2021 
afgerond moeten zijn. 
 
WVI wil volop inzetten op hernieuwbare energie op bedrijventerreinen als ideale locatie voor een 
energiehub waar productie, consumptie, opslag en uitwisseling met de directe omgeving mogelijk is. 
Zoals energiegemeenschappen omschreven zijn in de Europese richtlijnen, is het een uitstekend 
instrument om deze ambitie te realiseren. 
 
WVI onderzoekt voor zowel bestaande bedrijventerreinen (pilootproject in het Europees project 
LECSEA) als voor nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen welke hernieuwbare energieproductie 
en/of opslag ervan er mogelijk is en wie in de energiegemeenschap kan participeren. 
 
Met deze dienstverlening wil WVI steden en gemeenten ondersteunen om hun doelstellingen voor 
hernieuwbare energieproductie te halen en een reductie van CO2-uitstoot te realiseren. 
 
 

 
 
 
Kostprijs 
De dienstverlening is gratis als WVI mee participeert in de energiegemeenschap op een 
bedrijventerrein. 
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Wat wordt van de gemeente verwacht?  

• De gemeente kan participeren als aandeelhouder in de energiegemeenschap; 

• Prospectie van belangrijke productie/verbruikspotenties (publieke gebouwen) buiten het 

bedrijventerrein, die aan de energiegemeenschap kunnen gekoppeld worden; 

• Ondersteuning bij uitrol naar bedrijven en burgers die willen participeren in de 

energiegemeenschap via bv. een informatiemoment; 

• Communicatieacties naar bedrijven en burgers via nieuwsbrief, lokaal economische kaart, … 

 

 
Meer info 
WVI  
Eveline Huyghe 
e.huyghe@wvi.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.huyghe@wvi.be
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7. ENERGIEHUIS WVI 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Het Energiehuis WVI, dat ooit werd opgericht als kredietverstrekker voor de energieleningen, heeft 
een nieuwe rol gekregen als informatieverstrekker. Het vernieuwde Energiehuis WVI wordt de 
personal coach van alle burgers op het vlak van energie. Iedereen kan er met al zijn energie-
gerelateerde vragen terecht. 
 
WVI treedt op als Energiehuis voor 33 gemeenten: 

- Regio Brugge-Oostende: Brugge, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Oudenburg, Beernem, Damme, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Knokke-Heist, Middelkerke, Bredene, De Haan, 
Blankenberge, Zuienkerke 

- Regio Roeselare-Tielt: Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Oostrozebeke, Wielsbeke, Ardooie, 
Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Dentergem, Meulebeke, Pittem, 
Ruiselede, Tielt, Wingene 

Het Energiehuis WVI voorziet volgende dienstverlening en activiteiten:  

1) Het verstrekken en beheren van energieleningen: 
a. Energielening 0% tot 15.000 euro aan de sociale doelgroep 
b. Energielening+ 0% tot 60.000 euro na erfenis of schenking van niet-energiezuinige 

woning  
c. Energielening 0% tot 15.000 euro aan niet-commerciële rechtspersonen en 

coöperatieve vennoten (vzw’s, scholen, VME’s, …)  
 

2) Inwoners informeren, adviseren en begeleiden door een laagdrempelig energieloket aan te 
bieden waar inwoners terecht kunnen met hun energievragen 
 

3) Gestructureerde basisinformatie aanbieden over minstens: 
a. relevante gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale 

energiebeleidsmaatregelen; 
b. energiepremies en leningen, inclusief leningen bij de financiële sector; 
c. energetische renovatie. 

 
4) Particulieren begeleiden en ondersteunen bij minstens:  

a. De aanvragen van de premies en leningen; 
b. het uitvoeren van de leveranciersvergelijking (V-test) en in voorkomend geval, bij de 

wijziging van energieleverancier; 
c. het aanvragen en vergelijken van offertes voor energetische renovatiewerken; 
d. de uitvoering van energetische renovatiewerken, en het bieden van ontzorging 

daarbij, inclusief dienstverlening voortvloeiende uit door het Energiehuis 
uitgevoerde energiescans die gericht is op begeleiding bij de uitvoering van 
energiebesparende investeringen 

e. de interpretatie van thermografische informatie, de zonnekaart, de resultaten na 
een energiescan en het energieprestatiecertificaat. 
 

5) Uitvoerende lokale diensten coördineren, onder meer van de door de respectievelijke 
gemeente aangeduide uitvoerders van de energiescans, en, in voorkomend geval, correct 
doorverwijzen.  
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Kostprijs: gratis  
 

 
Doelgroep: alle particulieren  

 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Bekendmaking van de rol en de werking van het Energiehuis bij haar burgers.  
 
Referenties 
WVI is erkend door Vlaanderen als Energiehuis en treedt op voor 33 gemeenten sedert 2011.  
 
Betrokken Partners 
In ons werkingsgebied zijn er heel wat actoren actief rond wonen en/of energie: de 
energiesnoeibedrijven, het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen, de 
(inter)gemeentelijke woondiensten, Fluvius, … De samenwerking tussen deze actoren is beperkt of 
projectmatig. Het Energiehuis WVI kreeg als bijkomende rol om een maximale synergie na te streven 
en de samenwerking te versterken ten behoeve van een hoger renovatiepotentieel. 
 
Meer info 
Ann Tack 
a.tack@wvi.be 
 

Jeroen Verbeke 
j.verbeke@wvi.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.tack@wvi.be
mailto:j.verbeke@wvi.be
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8. Kwaliteitsscreening meergezinswoningen 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
De laatste jaren kennen we een sterke groei van het aantal nieuwe appartementen. De bestaande, 
(ver)oudere appartementen verdienen echter ook de nodige aandacht. De Vlaamse eisen 
naar woonkwaliteit worden steeds strenger en de Vereniging van Mede-eigenaars (VME) staat voor de 
uitdaging om aan deze eisen te voldoen.  

Vandaag is er weinig of geen zicht op de gebreken (bijv. bouwrot, dakisolatie, enz.) van deze 
verouderde appartementen. Door een gerichte kwaliteitsscreening van de oudere appartementen, is 
het de bedoeling de Vereniging van Mede-eigenaars te adviseren (overtuigen) en te ondersteunen om 
renovatiewerken uit te voeren. 

Het resultaat van de screening is een 
handleiding die wordt afgeleverd aan 
de Vereniging van Mede-eigenaars. In 
de handleiding wordt de kwaliteit, 
gezondheid, veiligheid en 
energiezuinigheid van het gebouw 
beschreven. De handleiding 
bevat aanbevelingen over de werken: 
welke moeten dringend aangepakt 
worden en welke zijn er op lange 
termijn nodig. 

De werken worden gestaafd 
met concrete richtprijzen, zodat de 
Vereniging van Mede-eigenaars niet 
enkel de goede en minder goede 
kanten van het gebouw kent, maar 
eveneens welk kostenplaatje er 
tegenover staat om de werken uit te 
voeren.  

Met het onafhankelijk eindadvies kan 
de Vereniging van Mede-eigenaars 
volledig vrijblijvend aan de slag. 

 

Op deze manier wordt geambieerd om de steeds groter wordende kloof tussen nieuwe en oude 
appartementen te dichten. 
 
Kostprijs 
Een betalende opdracht, waarbij een offerte op maat gemaakt wordt. De financiële kost wordt gedrukt 
door het toepassen van de burenpremie indien we dit zinvol achten. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente staat in voor de communicatie en wervingsadressen.  
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Ook voor 
De overige gemeenten binnen ons werkingsgebied. 
 
Referenties 
Stad Roeselare 
 
Meer info  
Jeroen Verbeke 
050 36 71 71  
j.verbeke@wvi.be     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.verbeke@wvi.be
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KLIMAATADAPTATIE  
 

9. Natuur op school subsidies  (Provincie)  
10. Hemelwater- en droogteplan  (Fluvius)  
11. Begeleiding van ontharding van de publieke ruimte (Leiedal)  
12. Warme dagen, zorg dragen  (o.a. LOGO’s)  
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9. Natuur Op School subsidies 
 
Aanbieder: MOS en Provincie West-Vlaanderen  
 
Doelgroep: vestigingen van het basisonderwijs en secundair onderwijs 
 
Korte inhoud  
Hoe maak je van je school een groene, klimaatvriendelijke en duurzame leer-en leefomgeving? Samen 
met het schoolteam, ouders en leerlingen wordt nagedacht over het gebruik van de buitenruimte dat 
resulteert in een plan voor een groene make-over van de speelplaats. Want een avontuurlijke en 
natuurrijke speelplaats heeft diverse voordelen: 

- scholen als groene stapstenen want een groene schoolomgeving biedt meer biodiversiteit 

- klimaatbestendige oplossingen zoals schaduw creëren en regenwater laten infiltreren 

- een groene schoolomgeving is goed voor de ontwikkeling van de leerlingen in het algemeen 

en biedt ook meer leerkansen dichtbij 

- meer natuur op school verhoogt de (natuur)betrokkenheid van leerlingen en ze leren 

nadenken over hun milieugedrag  

- pestgedrag en verveling maken plaats voor meer speelkansen en een hoger welbevinden 

 
Kostprijs 
 
Scholen kunnen rekenen op gratis procesbegeleiding en technisch advies, en maximum €10.000 
subsidie. Welke kosten in aanmerking komen voor subsidie lees je in het reglement. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  

Ken je scholen die plannen hebben met hun speelplaats of scholen met (ver)bouwplannen ?  

Steden en gemeenten  kunnen scholen bewust maken en doorverwijzen naar het provinciaal 
subsidiereglement. 
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Betrokken partners 
Provincie West-Vlaanderen 
MOS West-Vlaanderen 
Regionale landschappen en Stadlandschappen West-Vlaanderen 
 
Referenties 
Er zijn al meer dan 165 scholen die van de Natuur-Op-Schoolsubsidie hebben genoten.  
Jaarlijks stellen enkele scholen hun poorten open voor publiek op de MOS-openschooltuinendag. 
 
Meer info  
Info subsidiereglement, voorwaarden en procedure: www.west-vlaanderen.be/NOS  
 
Contactgegevens: mos@west-vlaanderen.be of contacteer rechtstreeks je MOS-begeleider 

• Elien De Pelsmaeker: elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be (secundair onderwijs) 

• Donald Dupon:  donald.dupon@west-vlaanderen.be (basisonderwijs) 

• Joke Oosterlijnck: joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be (basisonderwijs) 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.west-vlaanderen.be/NOS
mailto:mos@west-vlaanderen.be
https://www.west-vlaanderen.be/contacteer-de-mos-begeleiding
mailto:elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be
mailto:donald.dupon@west-vlaanderen.be
mailto:joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be
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10. Hemelwater en Droogteplan  (HWDP) 
 
Aanbieder: Fluvius  
 
Korte inhoud  
Fluvius bouwt en beheert de netten die elektriciteit, aardgas, data en warmte tot bij jou thuis brengen. 
In 86 gemeenten beheert Fluvius ook de riolering. Naast de afvoer en sanering van het afvalwater staat 
deze riolering ook in voor de infiltratie, afvoer en buffer van het hemelwater. 
Voor elk van de 86 gemeenten wordt een ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, 
maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust 
te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. Een HWDP beantwoordt dan onder meer de 
vraag hoe vandaag en in de toekomst het water geborgen, geïnfiltreerd, gebruikt en afgevoerd kan 
worden.  
Fluvius brengt alle betrokken partijen en kennis samen om zo tot een gedragen visie voor de 
waterhuishouding in de gemeente te komen.  
De voorgestelde maatregelen hebben niet alleen als doel  om wateroverlast te beperken , maar er 
worden ook maatregelen voorgesteld om de droogteproblematiek aan te pakken. 
De inventarisatie, visie en actiepunten worden vastgelegd in een HWDP. Een document om verder mee 
aan de slag te gaan. 
 
Kostprijs (of subsidiebedrag)  
Gratis voor de gemeenten waar Fluvius rioolbeheerder is. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
We verwachten de inbreng van de gemeente tijdens de overlegmomenten. Enkel op basis van de 
kennis en expertise van onder meer de gemeentelijke diensten komen we tot een hemelwaterplan op 
maat van de gemeente. Samen met Fluvius maakt de gemeente ook derde partijen warm om mee te 
participeren in de opmaak van het HWDP.  
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Foto 

  
 
Referenties 
Hemelwaterplan Lichtervelde (afgewerkt) 
In opmaak: Staden, Diksmuide, Moorslede, Ingelmunster, Koekelare, Torhout, Izegem, 
Langemark-Poelkapelle, Harelbeke.  
 
Betrokken Partners  
Waterloopbeheerders, wegbeheerders, buurgemeenten, Aquafin, VMM,  … 
 
Meer info 

Katrien Vanhove, T 0472784051, katrien.vanhove@fluvius.be 
 
www.fluvius.be 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fluvius.be/
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11. Begeleiding van ontharding van de publieke ruimte 
 
Aanbieder: Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
Intercommunale Leiedal is eind november 2017 van start gegaan met het strategisch project Zero 
Regio. De ultieme doelstelling is dat Zuid-West-Vlaanderen tegen 2050 volledig klimaatneutraal wordt. 
Binnen Zero Regio wordt het traject daar naartoe uitgestippeld. In dat kader werd in het voorjaar van 
2018 het Klimaatmanifest opgemaakt, dat als leidraad functioneert en waarin acties thematisch 
werden opgenomen. Een van deze acties die een groot draagvlak kenden bij de gemeenten was het 
opmaken van een inventarisatie van nutteloze verhardingen. Omdat dit een vrij ambitieuze opdracht 
is, werd ervoor gekozen een pilootproject op te starten waar uiteindelijk Anzegem en Harelbeke op 
hebben ingetekend. Voor beide gemeenten werd een selectie gedaan van enkele gebieden die naar 
ontharding en vergroening toe onder de loep moeten worden genomen. Dit gaat van dorpskernen en 
verkavelingen tot baanwinkelcomplexen. Naast de kansen voor ontharding en vergroening via 
ontwerpend onderzoek op bepaalde locaties visueel blootleggen, wilt Leiedal in een regionale 
onthardingsstrategie ook dieper onderzoek voeren naar de onthardingskansen in de regio, en alle 
technische kennis (bv. onderhoud, waterdoorlatende verharding, plantenkeuze, etc.) die daarbij 
genoodzaakt is. De regio wordt daarbij ingedeeld in zes typegebieden waarvoor telkens verschillende 
strategieën bepaald worden via dewelke het typegebied in kwestie onthard kan worden. Op die manier 
kan elk lokaal bestuur al zelf aan de slag om mogelijk onthardingsprojecten te detecteren.  
Het strategisch project Zero Regio is ondertussen afgerond, maar Leiedal blijft bereikbaar voor vragen 
rond ontharding en klimaatadaptatie. Momenteel zijn geen subsidies voor handen om tot effectieve 
realisatie te kunnen overgaan. Niettemin staat Leiedal klaar om via ontwerpend onderzoek 
(workshops) samen met de lokale besturen en een externe ontwerper te onderzoeken of er binnen 
het grondgebied van de gemeente kansen zijn om te ontharden. Voorbeelden hiervan zijn het 
masterplan van Wevelgem, Kuurne 2035, ontwerpoefening rond de dorpskern van Lendelede, de oude 
brandweerkazerne in Deerlijk en de herontwikkeling van het bedrijf Doutreloigne in Anzegem. 
 
Kostprijs (of subsidiebedrag)  
Het pilootprojecten nutteloze verharding waarover hierboven sprake, werden destijds opgenomen 
binnen het strategische project Zero Regio, wat betekent dat de gemeenten hier niets voor moesten 
betalen. 
Wanneer een lokaal bestuur nu bij Intercommunale Leiedal komt aankloppen om een masterplan of 
andere ontwerpoefening uit te voeren, gaat het om een betalende opdracht en wordt hiervoor een 
afsprakennota opgemaakt. 
Intercommunale Leiedal blijft ondertussen actief zoeken naar mogelijke Europese subsidies om 
onthardingsprojecten in de toekomst mee te kunnen (co-)financieren. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Bij betalende opdrachten verloopt de samenwerking met de stad of gemeente zeer nauw. Het lokaal 
bestuur stelt via een beslissing van het CBS de vraag aan Leiedal om een bepaalde opdracht op te 
starten. Op voorhand kan deze opdracht al informeel besproken worden met de respectievelijke 
aanspreekpunten binnen Leiedal. Na de opstart wordt een afsprakennota opgemaakt, waarin alles op 
voorhand wordt vastgelegd (middelen, timings, output). Tijdens de workshop zelf zijn aanwezig: een 
of twee medewerkers Leiedal, een extern ontwerper/expert, vertegenwoordigers van de stad of 
gemeente.  
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Referenties 
Ontwerpend onderzoek dat nu reeds met ontharding in het achterhoofd werd uitgevoerd, zijn 
volgende projecten: 

- Oude brandweerkazerne Deerlijk 
- Dorpskern Lendelede 
- Masterplan Wevelgem 
- KMO-zone De Voerman, Anzegem 

 

 
 
 
Uit het masterplan van Wevelgem werd het deelproject ‘Campus Wevelgem’ ingediend binnen het 
subsidietraject ‘Vlaanderen Breekt Uit’ en goedgekeurd. De komende jaren wordt dit project met 
andere woorden uitgevoerd.  
Andere voorbeelden van ontwerpend onderzoek en referenties zullen spoedig te raadplegen zijn in de 
regionale onthardingsstrategie. 
 
Betrokken Partners 
Bij betalende opdrachten worden vaker workshops georganiseerd met externe ontwerpers.  
Wie dit zijn, varieert sterk van workshop tot workshop.  
 
 
Meer info 
Informatie rond adaptatie bij merel.goossens@leiedal.be 
informatie rond ontharding bij hannelore.fabri@leiedal.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:merel.goossens@leiedal.be
mailto:hannelore.fabri@leiedal.be
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12. Warme dagen, zorg dragen  
 
Aanbieder: Agentschap Zorg en Gezondheid (Vlaamse Overheid) i.s.m. de Logo’s (Lokaal 
gezondheidsoverleg)  
 
Korte inhoud  
Warm weer kan ook heel wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zo lijden ouderen en kinderen 
vaak onder een aanhoudende hitte. Niet alleen is er een grote groep mensen met milde 
gezondheidseffecten op erg warme dagen, ook het sterftecijfer piekt dan. Lokale initiatieven kunnen 
heel wat gezondheidsproblemen voorkomen. 
 
Concreet aanbod:  

• Gratis communicatiemateriaal zoals affiches, flyers, social media banners, modelbrieven, 
facebookposts, enz.  

• Campagnetoolactie met inspiratie/leidraad voor lokale acties zodat het gemeentebestuur kan 
sensibiliseren voor en tijdens warme dagen met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. 
Daarnaast zijn er leidraden/inspiraties beschikbaar voor scholen, kinderopvang…   

• Checklist voor sportevenementen, faq-lijst sportdiensten  

• Ondersteuning bij het opmaken van een lokaal gezondheidsplan warme dagen. Een lokaal 
gezondheidsplan bundelt alle acties die het lokaal bestuur neemt voor en tijdens warme 
dagen, zowel naar de algemene bevolking als naar specifieke doelgroepen).  
Inspiratie lokale acties - Warme dagen 

 
Kostprijs  
Het campagnemateriaal is gratis, alles te verkrijgen via www.warmedagen.be  
 

 
 
 
Verder: de hittekwetsbaarheidskaart  
Een hittekwetsbaarheidskaart brengt in kaart waar doelgroepen met een verhoogde gevoeligheid 
voor hittestress wonen op locaties met een verhoogde blootstelling aan hitte. 
De hittekwetsbaarheidskaarten zijn opgemaakt door VITO voor alle Vlaamse gemeenten en gratis 
beschikbaar, je kan deze opvragen bij je Logo.  
In gebieden met hogere hittekwetsbaarheid kan je als gemeentebestuur bv. gerichte communicatie 
naar sociaal geïsoleerde inwoners voeren, koele plaatsen openstellen, ruimtelijke maatregelen 
nemen, enz.  
 
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-
ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten   
 
 
 
 

https://www.warmedagen.be/inspiratie-lokale-acties
http://www.warmedagen.be/
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/hittekwetsbaarheidskaarten
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Contact en meer info  
 

 
 
 
 
 
www.warmedagen.be  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.warmedagen.be/
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LOKAAL KLIMAATBELEID 
 

13. Klimaatrapporten voor gemeenten (Provincie)  
14. Klimaatbende (Provincie) 
15. Subsidies voor lokale projecten klimaat gericht op investeringen voor CO2-besparing 

(Provincie)  
16. Ondersteuning in het kader van het burgemeestersconvenant 2030  (WVI)  
17. Collectieve pv op bedrijfsdaken  (WVI) 
18. Opmaak ruimtelijke regiovisies  (WVI) 

 
  



 

 
Ondersteuningsaanbod klimaat voor West-Vlaamse gemeenten         versie februari 2021                            blz. 28 

 

13. Klimaatrapporten voor gemeenten 
 
Aanbieder: De vijf Vlaamse provincies 
 
Korte inhoud  
De meeste Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of een ander 
klimaatengagement. Veel gemeenten hebben dan ook al heel wat maatregelen getroffen. Maar het 
verzamelen van cijfergegevens is vaak een struikelblok om hun klimaatbeleid en de evolutie ook 
daadwerkelijk in kaart te brengen.  
De 5 Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie.  
Via provincies.incijfers.be stellen ze deze informatie ter beschikking van gemeenten om hun energie- 
en klimaatbeleid vorm te geven, te monitoren en zelfs te vergelijken met gelijkaardige gemeenten. De 
tool is vrij toegankelijk. Wie benieuwd is naar de CO2- uitstoot in een bepaalde gemeente of wil weten 
welke sectoren de meeste vooruitgang boeken, kan een kijkje nemen op het klimaatluik van deze 
provinciale website. 
Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens over de vermindering van de 
broeikasgasuitstoot. Je vindt er onder meer de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van 
huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op het 
gemeentelijk grondgebied. 
Zo krijg je inzicht in de maatregelen die het meest effect hebben en waar eventueel extra acties nodig 
zijn. Via kaarten en grafieken wordt elke gemeente vergeleken met andere gemeenten in de provincie 
of met de gemiddelden voor Vlaanderen.  
 
 

 
 
 
Kostprijs Gratis beschikbaar via de online databank provincies.incijfers.be 
 
Betrokken Partners:  
Alle Vlaamse provincies sloegen de handen in elkaar en brachten het cijfermateriaal over klimaat en 
energie van Fluvius en het Departement Omgeving Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse 
Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) en het Vlaams Energieagentschap (VEA), samen in de 
online databank provincies.incijfers.be. 
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Meer info 
Nathalie Erbout T 050 40 34 91, nathalie.erbout@west-vlaanderen.be  
Marie De Winter T 050 40 34 90, marie.dewinter@west-vlaanderen.be 
https://provincies.incijfers.be 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

mailto:nathalie.erbout@west-vlaanderen.be
mailto:marie.dewinter@west-vlaanderen.be
https://provincies.incijfers.be/
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14. Klimaatbende  
 
Aanbieder: MOS West-Vlaanderen 
 
Doelgroep: steden en gemeenten en basisscholen die samen werk willen maken van CO2-reductie 
 
Korte inhoud  
Het verminderen van de CO2-uitstoot en de adaptatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Gemeentes en scholen gaan samen voor meer milieu- en financiële winst! Op naar 5% minder CO2 via 
energieonderzoek door de kinderen van de derde graad m.b.v. de energiekoffers van MOS en de CO2-
calculator. MOS biedt een educatief antwoord om de hele schoolbevolking aan te zetten tot duurzaam 
denken en doen met thema’s die ons klimaat beïnvloeden: energie, mobiliteit, voeding,…. Met de 
klimaatbende wordt een verhaallijn uitgezet voor de kinderen van de bovenbouw met een start- en 
slotmoment om de betrokkenheid te verhogen. 
 
Kostprijs 
Gratis begeleiding en educatief materiaal voor deelnemende scholen 
Waarborg energiekofferset bedraagt 200 euro. 
Lezing klimaatexpert en eventuele workshops zelf te bekostigen 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  

• Is facilitator van de klimaatbende 
• Drukwerk en uitnodigingen  
• Vergaderzalen voor overlegmomenten voorzien 
• Energiekoffers beheren en uitlenen 
• Bijhouden en terugkoppelen van gezamenlijke CO2-reductie  
• Financiering en organisatie van start- en slotmomenten 

 

 
 
Referenties 
West-Vlaamse steden en gemeenten waar klimaatbendes zijn uitgerold: 
Diksmuide, Damme, Brugge, Meulebeke en Waregem 
 
Betrokken partner 
MOS Vlaanderen 
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Meer info 
Mos@west-vlaanderen.be 
Donald Dupon  donald.dupon@west-vlaanderen.be MOS-begeleider basisonderwijs 
Joke Oosterlijnck joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be MOS-begeleider basisonderwijs 

www.mosvlaanderen.be/mos-klimaattraject-basisonderwijs-klimaatbendes-0 

 

 

                         
 
 

 
 
 
 

mailto:Mos@west-vlaanderen.be
mailto:donald.dupon@west-vlaanderen.be
mailto:joke.oosterlijnck@west-vlaanderen.be
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15. Subsidies voor lokale projecten klimaat gericht op investeringen voor CO2-besparing   
 
Aanbieder: Provincie West-Vlaanderen 
 
Korte inhoud  
Met het subsidiereglement ondersteunen we lokale besturen, verenigingen, burgercoöperaties en 
scholen met hun investeringen gericht op CO2-besparing. 
De projecten moeten gericht zijn op CO2-besparing. Er is ook een mogelijkheid voorzien om eerder 
innovatieve projecten die minder scoren op CO2-besparing te ondersteunen. Daarom werken we met 
twee rankings. 
 
Ranking 1: De projecten worden gerankt volgens de CO2- (of CO2-equivalent-) besparing per 
aangevraagde euro en een uitvoeringsgarantie. Voor deze uitvoeringsgarantie wordt een coëfficiënt 
toegekend, die inschat in hoeverre de besparing van CO2 die wordt voorgesteld ook gegarandeerd is. 
Deze coëfficiënt varieert van 0 tot 1.  
Om in aanmerking te komen voor ranking 1, moet er met het ingediende project minimum 6 ton CO2-
besparing per jaar gerealiseerd worden. 
Voor de berekening van de CO2-besparing wordt indien mogelijk gebruik gemaakt van de Provinciale 
CO2-monitoringstool te vinden op 
www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties.  
Indien het niet mogelijk is om de provinciale CO2-monitoringstool te gebruiken kan, mits 
bronvermelding en deugdelijke argumentatie, gebruik worden gemaakt van andere 
berekeningsmethodes. Gelijkaardige projecten worden evenwel steeds volgens dezelfde methode 
gerankt. 
Ranking 2: De deputatie kan beslissen een aantal projecten die niet gehonoreerd werden op basis van 
CO2-reductie, alsnog te ondersteunen op basis van de criteria van ranking 2. Deze projecten moeten 
minimum 30/50 scoren op ranking 2 om in aanmerking te komen voor ondersteuning. De projecten 
worden gescoord op basis van onderstaande criteria: 

1. een inhoudelijk innoverend en vernieuwend karakter: 15 punten; 
2. herhaalbaarheid: 10 punten; 
3. de investering of de terugverdientijd situeert zich bij een andere partij dan de uitvoerders 
van het project. 10 punten; 
4. Ontwikkelingsgraad: 5 punten; 
5. de sterkte van het communicatie- en sensibiliseringsplan: 10 punten. 

 

Subsidiebedrag 
De Provincie subsidieert voor 80% met een maximum van 100.000 euro. 
In afwijking hiervan bedraagt de subsidie maximaal 50% bij volgende investeringen: zonnepanelen, 
elektrische voertuigen en energetische renovaties van gebouwen. 
 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Het reglement, de datum van indiening en aanvraagformulieren zijn te vinden onder:  
www.west-vlaanderen.be/subsidies/klimaatprojecten-lokale-ondersteuning  
 

http://www.west-vlaanderen.be/voor-lokale-besturen/monitoring-klimaatacties
http://www.west-vlaanderen.be/subsidies/klimaatprojecten-lokale-ondersteuning
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Ook voor: verenigingen, scholen, burgercoöperaties 

 
Meer info 
 
Doenja Lefebure: doenja.lefebure@west-vlaanderen.be  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doenja.lefebure@west-vlaanderen.be
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16. ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN HET BURGEMEESTERSCONVENANT VOOR 
KLIMAAT EN ENERGIE (BURGEMEESTERSCONVENANT 2030, COM 2030) 

 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
CoM 2030 is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig rond klimaatdoelstellingen 
werken: het verminderen van de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% tegen 2030 en het zich 
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze doelstellingen zijn in lijn met de Europese 
verplichtingen die doorvertaald worden naar de lidstaten. 
Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP) op, op basis van een inventarisatie van 
de CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op 
vlak van klimaatverandering.  
WVI is territoriaal coördinator, om deelnemende gemeenten in het werkingsgebied te kunnen 
ondersteunen op strategisch, technisch, financieel (via personeelsinzet) en communicatief vlak. In 
deze rol stellen we het convenant voor als kader voor gemeenten, verzorgen we een adviesloket, 
coördineren we de intergemeentelijke samenwerking, organiseren we kennisuitwisseling, trekken we 
regionale acties en zorgen we voor de planopmaak en tweejaarlijkse rapportering over de uitvoering 
van het plan. 
 
Kostprijs  

• Adviesloket: gratis 

• Organisatie van kennisdeling: gratis 

• Coördinatie van intergemeentelijke aanpak en groepsvorming: gratis 

• Opmaak van het SECAP en de tweejaarlijkse monitoring: betalende opdracht, waarbij een 

offerte op maat gemaakt wordt. Het basisvoorstel werd in juni 2019 verspreid. De financiële 

kost wordt gedrukt door de uitrol van de kostenefficiënte aanpak om tot een door de 

stakeholders gedragen klimaatplan te komen, een aanpak ontwikkeld binnen het Europees 

project PentaHelix. 

Instappen in het convenant blijft op elk moment mogelijk 

 

 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente werkt actief mee in het traject van de planopmaak (deelname aan overlegmomenten, 
de ontwerpsessies met stakeholders, het klimaatatelier,…) en levert een inhoudelijke inbreng bij het 
bepalen van de klimaatacties. Het klimaatplan moet voorgelegd worden aan en goedgekeurd worden 
door de gemeenteraad.  
Het Burgemeestersconvenant en de uitvoering van de acties wordt ingebed in de organisatie.  
De geïdentificeerde klimaatacties worden met de eventuele betrokken stakeholders uitgevoerd.  
 
 
Referenties 
WVI werkt sinds 2014 binnen het kader van het Burgemeestersconvenant. Voor 29 gemeenten werd 
de intergemeentelijke samenwerking opgezet in het kader van het eerste convenant, met 
doelstellingen tot 2020. Er werden 5 SEAP’s (duurzame energieactieplannen) met een looptijd tot 2020 
opgesteld, die werden goedgekeurd door Europa.  
De samenwerkingsverbanden worden blijvend begeleid, per groep coördineert WVI een aantal 
regionale acties. 
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Binnen het Horizon 2020-project PentaHelix, met als titel “multi-stakeholder en governance aanpak 
voor de ontwikkeling en uitvoer van het SECAP”, bouwt WVI gedurende ruim 3 jaar en tot en met 30 
september 2021 verder aan het opstellen en uitvoeren van actieplannen met de relevante 
stakeholders. In dit kader werd eind februari 2020 het SECAP (klimaatplan) van de groep 
Klimaatoverleg Midwest, een samenwerking van 8 gemeenten, opgesteld en bij Europa ingediend. 
Voor 21 gemeenten wordt vanaf mid 2020 het traject gelopen om te komen tot SECAP’s, waarbij 
concreet nog 3 SECAP’s in groepsverband in 1 individueel SECAP worden opgesteld. 
 
Op 8 en 9 mei 2019 werd WVI als expert uitgenodigd op een “peer exchange” over 
intergemeentelijke samenwerking en het ontwikkelen van gezamenlijke SEAP’s/SECAP’s, 
georganiseerd door het Interreg European Policy Learning Platform.  
 
Meer info 
Nathalie Garré 
050 36 71 71 
n.garre@wvi.be 
 
www.burgemeestersconvenant.eu/nl 
www.pentahelix.eu 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:n.garre@wvi.be
http://www.burgemeestersconvenant.eu/nl
http://www.pentahelix.eu/
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17. COLLECTIEVE PV OP BEDRIJFSDAKEN 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Om het potentieel voor zonne-energie van bedrijfsdaken op bedrijventerreinen volop te benutten, 
heeft WVI in haar verkoopvoorwaarden voor nieuwe bedrijventerreinen opgenomen dat, als een 
bedrijf niet zelf PV installeert, WVI een recht van opstal kan vestigen op het dak om zelf PV te (laten) 
voorzien en op die manier de HE-potenties optimaal te benutten. De verkoopvoorwaarden worden al 
op 4 nieuwe bedrijventerreinen toegepast nl. in Torhout, Ledegem, Veurne en Roeselare. Vanaf 1 
januari 2021 worden ze in alle gemeenten/steden waar nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld 
worden, toegepast. Hoe WVI het hele proces praktisch aanpakt, wordt in 2021 uitgewerkt. 
 
De doelstelling is ook om te onderzoeken of het mogelijk is een energiegemeenschap op te richten 
voor de collectieve PV op bedrijfsdaken al dan niet in combinatie met een windturbine (waar mogelijk), 
elektrische laadpalen en/of warmtepompen. Op deze manier kan de lokaal opgewekte energie ook 
lokaal verbruikt, gedeeld en opgeslagen worden. deelnemers aan een energiegemeenschap kunnen 
lokale overheden, bedrijven en burgers zijn. Ook dit traject wordt in 2021 verder uitgewerkt en is sterk 
afhankelijk van wanneer de Vlaamse wetgeving rond energiegemeenschappen klaar is. 
 

 
 
 
Kostprijs 
Gratis 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  

• Akkoord geven op de toepassing van de verkoopvoorwaarden 

• Bedrijven mee overtuigen van het nut van deze verkoopvoorwaarden voor het bereiken van 
de gemeentelijke/stedelijke doelstellingen inzake hernieuwbare energieproductie en 
vermindering van CO2-uitstoot 

• Communicatieacties naar bedrijven via nieuwsbrief, lokaal economische kaart, … 
 

Meer info 
WVI  
Eveline Huyghe      
e.huyghe@wvi.be 

mailto:e.huyghe@wvi.be
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18. OPMAAK RUIMTELIJKE REGIOVISIES 
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Pertinente maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken kennen vaak een duidelijke bovenlokale 
dimensie en vragen onderlinge afstemming tussen gemeentebesturen. Het Vlaams ruimtelijk beleid 
zal in de toekomst nog meer dan vandaag inzetten op gebiedsontwikkeling en bovenlokale 
geïntegreerde visievorming. 
 
In het kader van het strategisch plan 2019-2025 wil WVI gemeenten en regio’s hierin ondersteunen en 
voor belangrijke thema’s samen met hen een regionale visies uit te werken  
Zo heeft WVI 4 thema’s gedefinieerd waarrond we de komende 2 jaar samen tot een regionale visie 
kunnen komen: groenblauwe dooradering, energielandschappen, stationsomgevingen en verweven 
ruimte voor ondernemen.  
WVI neemt voor elk van de regio’s de kost voor de opmaak van een visie omtrent één thema op zich. 
Later kunnen de regio’s tegen betaling met WVI samenwerken rond andere regionale ruimtelijke 
thema’s. 
 
Deze 4 voorstellen worden momenteel aan de burgemeestersconferenties van Oostende-Brugge, 
Westhoek en Midwest voorgelegd. Het is de bedoeling dat elk van de drie conferenties één voorstel 
uitkiest waar WVI samen met de regio en de gemeenten kosteloos zal aan werken met als doel te 
komen tot een door de regio gedragen globale visie rond het gekozen thema. 
 
Rol van WVI  
WVI zal als coördinator en ontwerper van de visie optreden en alle partijen rond de tafel brengen. 
Bovendien zullen we ook het participatieproces met de gemeenten, hun ambtenaren en relevante 
actoren opzetten en trekken. 
 
Rol van de gemeente  
De gemeenten dienen actief mee te werken aan de visie, zowel aan de inputzijde (aanleveren van data 
en inzichten) als aan de outputzijde (meewerken aan de opbouw van de visie via workshops, 
rondetafels, …). 
 
Kostprijs 
Gratis aanbod voor de eerste regionale visie, betalend voor de uitwerking van daaropvolgende visie(s) 
 
 
Meer info 
David Vandecasteele 
050 36 71 71 
d.vandecasteele@wvi.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:d.vandecasteele@wvi.be
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MOBILITEIT 
 

19. Fietsfonds (via Provincie)  
20. De Testkaravaan komt naar jouw gemeente  (Provincie)  
21. Testkaravaan: uittesten elektrische fietsen op maat van kmo  (Provincie) 
22. Het Pendelfonds: subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer  (via Provincie)  
23. Mobiscan: mobiliteitsanalyse woon-werkverkeer op maat van uw bedrijf/organisatie  

(Provincie) 
24. Duurzame mobiliteit voor lokale besturen (Fluvius) 
25. Vervoerregio (Provincie, WVI en Leiedal)  

26. Mobipunten (WVI en Leiedal) 
27. Mobiliteitscoach ( samen slimmer naar het werk) – Testkaravaan Deelfietsen  -  

Regionale uitrol deelwagens  (Leiedal)  
28. Fietsregistratietool  (WVI) 
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19. FIETSFONDS 
 
Aanbieder: Provincie West-Vlaanderen, met steun van Vlaamse overheid 
 
Korte inhoud  
Ondersteuning van gemeenten voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen die geselecteerd 
zijn in het zogeheten Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), dat alle kernen en grote 
aantrekkingspolen verbindt. Het BFF in West-Vlaanderen telt ruim 2.000 km wegen. Daar bovenop zijn 
er sinds 2016 ook 500 kilometer fietssnelwegen geselecteerd, als fietshoofdassen. 
 
Kostprijs (of subsidiebedrag)  
Alle fietsgerelateerde investeringen worden voor 100% door het fietsfonds gedragen. Eventuele 
bijkomende verfraaiingswerken (heraanleg rijweg, plaatsing picknickbanken, …) blijven ten laste van 
de gemeente. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Ligt een gemeenteweg op het BFF, dan kan de betrokken gemeente aan de provincie de opstart van 
een fietsfondsdossier vragen. Belangrijkste engagement van de gemeente daarbij is dat zij zal instaan 
voor de grondverwervingen indien die nodig zijn. 
 

 
 
 
Ook voor: Nieuwe fietsinfrastructuur die in beheer van de gemeente zal komen, maar niet langs een 
gemeenteweg gelegen (vb. fietspad langs een spoorlijn) 
 
Referenties: 
Reeds tientallen projecten gerealiseerd in praktisch alle gemeenten van West-Vlaanderen (foto boven: 
Watouseweg in Poperinge) 
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Betrokken Partners:  
De projectstuurgroep beoordeelt de fietsfondsdossiers. De projectstuurgroep bestaat uit 
vertegenwoordigers van de vervoerregio, MOW, AWV, de Provincie, de gemeente en De Lijn. Per 
project kan de projectstuurgroep specifiek aangevuld worden met vertegenwoordigers van Infrabel, 
NMBS, ANB, MDK,… 
 
 
Meer info 
Bram.Verheire@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:Bram.Verheire@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
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20. DE TESTKARAVAAN KOMT NAAR JOUW 
GEMEENTE!'  

 
Aanbieder: provinciebestuur West-Vlaanderen  
 
Korte inhoud  
Campagne die sinds 2017 de inwoners van verschillende gemeenten in West-Vlaanderen de kans geeft 
om een elektrische fiets of elektrische bakfiets gedurende twee weken gratis te testen.  
Sinds de editie van 2020 is de vloot uitgebreid met speedpedelecs en duurt de individuele testperiode 
een tiental dagen om op die manier meer mensen te laten testen.  
 
Kostprijs (of subsidiebedrag)  
Het project is gratis voor de deelnemende gemeenten (en inwoners). De Provincie staat in voor de 
huur van de fietsen, de aanmaak van het campagnemateriaal (banners, spandoeken, folders, posters) 
en het reservatiesysteem (www.testkaravaan.be).  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeenten houden de inschrijvingen bij die binnenkomen op het reservatiesysteem 
www.testkaravaan.be en contacteren de deelnemers voor praktische informatie (ophalen fiets).  
De gemeenten zorgen voor de communicatie naar de inwoners met het campagnemateriaal en de 
voorbeeldteksten die de Provincie aanlevert.   
 

 
 
Ook voor: Bedrijven: ‘De testkaravaan komt eraan!’ – dat is de campagne die sinds 2014 langs 
bedrijven in West-Vlaanderen trekt en een testvloot met niet alleen elektrische fietsen en elektrische 
bakfietsen aanbiedt aan de deelnemers, maar ook met probeerpassen voor het openbaar vervoer, 
speedpedelecs, fietskarren…  
 
Referenties 
De campagne startte in 2017 in Veurne, Kortemark en Vleteren. In 2020 mocht de testkaravaan al 
passeren in de twintigste gemeente.    
 
Betrokken Partners:  
Mobiel  en Cycle Valley (fietsverhuurder) en de deelnemende gemeenten 
 
Meer info: An.Paepe@west-vlaanderen.be – www.testkaravaan.be  

 

 

http://www.testkaravaan.be/
mailto:An.Paepe@west-vlaanderen.be
http://www.testkaravaan.be/
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21. TESTKARAVAAN: UITTESTEN ELEKTRISCHE FIETSEN OP MAAT VAN KMO  

 

Doelgroep: Lokaal bestuur 

 
Aanbieder: Provinciebestuur West-Vlaanderen 
 

Korte inhoud 
Om werknemers te stimuleren om op een duurzame manier naar het werk te pendelen, werkte de 
Provincie West-Vlaanderen sinds 2014 een gloednieuwe campagne uit: “de testkaravaan komt er aan!” 
Werknemers kunnen gedurende 2 weken allerhande elektrische fietsen en speed pedelecs op hun 
eigen woon-werktraject uittesten. De campagne, gericht op grotere werkgevers, kende van meet af 
aan een groot succes. Niet alleen heeft de testkaravaan duurzame vervoermiddelen voor het woon-
werkverkeer gepromoot en opgewaardeerd, ze zorgt wel degelijk voor meer overstappers: Gemiddeld 
41,78% van de respondenten-testers die deelnamen tussen 2014 en 2019, gebruiken voortaan een 
duurzaam vervoermiddel voor hun woon-werkverkeer.     
Ook zetten heel wat deelnemende organisaties nadien in op een concreet mobiliteitsbeleid.  
De provincie heeft nu op vraag van de gemeenten een concept uitgewerkt waarbij werknemers van 
kleine KMO’s elektrische fietsen, speed pedelecs en elektrische bakfietsen kunnen uittesten.  
Dit wordt getrokken door de lokale besturen, volgens de principes van de oorspronkelijke testkaravaan 
en om een nog grotere doelgroep te bereiken. Deze campagne staat dan naast de oorspronkelijke 
testkaravaan, die meer gericht is naar grotere werkgevers. 
De gemeente/stad kan op die manier een volledig kant-en-klare campagne overnemen waarvan 
bewezen is dat het concept werkt: 

• gericht naar de bedrijvigheid op haar eigen grondgebied  

• Eerste doelgroep zijn de KMO’s, maar uiteraard kan in functie van de planning nog bekeken 
worden of er nog andere doelgroepen aangeboord kunnen worden. 

• Jaarlijks kunnen maximaal 5 gemeenten intekenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondersteuning door de Provincie 
 
De provincie stelt gratis haar expertise ter beschikking en ondersteunt in diverse aspecten: 

• in het voorzien van de fietslease/een 10-tal fietsen (richtaantal) via de grote aanbesteding 
voor onze eigen testkaravaan. De provincie neemt op die manier de rol van centrale 
aanbesteder op zich, wat resulteert in lagere prijzen, besparing van werklast en de garantie op 
een uitstekende service. De lease omvat huur van de fietsen, onderhoud, pechverhelping, 
transport én stockage van de fietsen. Op dat vlak wordt de gemeente dus volledig ontzorgd.  
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• in het gratis gebruik van onze campagnewebsite www.testkaravaan.be. Deelnemers schrijven 
via deze tool in. Op die manier worden alle inschrijvingen op een efficiënte en automatische 
wijze beheerd. 

• in het gratis verschaffen van on- en offline campagnemateriaal met behoud van het door ons 
ontwikkelde testkaravaanbeeld –en logo, met logo van de gemeente (folders, affiches, 
spandoeken, roll ups…). 

• via een opleidingsmodule voor de gemeentelijke ambtenaren/campagnecoördinatoren. 
Daarbij kan de coördinator volledig steunen op het door ons uitgewerkte communicatietraject, 
met inbegrip van voorbeeldteksten, timingschema en powerpoint gericht naar de KMO’s. 

• gratis instappen op onze verzekering tegen diefstal en schade. 
 

Wat wordt van de gemeente verwacht? 

• De gemeente staat in voor een goed verloop van de campagne binnen de deelnemende KMO’s 
op haar grondgebied. 

• De gemeente zorgt voor de communicatie naar de KMO’s met het campagnemateriaal en de 
voorbeeldteksten die de Provincie aanlevert.   

• De gemeente begeleidt de KMO en de respectievelijke campagneverantwoordelijke binnen 
het bedrijf bij het inschrijven van deelnemers, levert hen het campagnemateriaal aan en 
begeleidt de levering van de fietsen. 
 

Richtprijs 
Het project is gratis voor werknemers van de deelnemende KMO’s. Een opleidingmodule, het 
campagnemateriaal en de verzekering van de fietsen wordt gratis aangeleverd door de provincie. In 
2020 bedroeg de kostprijs van de fietslease voor een gemeente circa 3.500 euro incl. BTW. 

Meer info 
Sofie Vanhooren & Katrien Vancraeynest 
T 050 40 71 85 – T 050 40  35 09 
mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be 
www.testkaravaan.be  
 
 

 
  

http://www.testkaravaan.be/
mailto:mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be
http://www.testkaravaan.be/
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22. HET PENDELFONDS: SUBSIDIES VOOR DUURZAAM WOON-WERKVERKEER 
 
Aanbieder: Vlaamse Overheid, met als eerstelijnscontact de provinciebesturen 
 
Korte inhoud  
Het Pendelfonds is een initiatief van de Vlaamse Overheid om projecten te subsidiëren die duurzaam 
woon-werkverkeer bevorderen. Bedrijven of bedrijvengroepen of andere private instellingen, maar 
ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen in samenwerking met een private 
partner, kunnen subsidie aanvragen. 

 
Subsidiebedrag 
Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van de duur van het project, met een maximumduur van vier 
jaar. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden 
zijn, met een maximumsubsidie van 200.000 euro per project. Voor diverse actiemaatregelen zijn 
richtbedragen en maximale subsidieplafonds opgesteld. 
 

Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Lokale overheden kunnen een pendelfondsproject indienen, op voorwaarde dat zij een private (bij 
voorkeur lokale) partner mee in bad nemen. Minstens 50% +1 euro van de subsidie moet naar de 
private partner gaan. Elk ingediend projectvoorstel moet op het ogenblik van indiening betrekking 
hebben op een tewerkstelling van minstens 10 personen.  
Het project wordt ingediend a.d.h.v. een aanvraagformulier met een gedetailleerde organisatorische 
en financiële omschrijving. Voor concrete ondersteuning bij de opmaak van deze subsidieaanvraag 
kunnen werkgevers in onze provincie terecht bij het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt gesubsidieerd? 
Louter projecten in het kader van een verduurzaming van het woon-werkverkeer komen in aanmerking 
voor subsidies vanuit het Pendelfonds. Hiermee wordt bedoeld projecten die een verschuiving van 
niet-duurzame vervoermiddelen naar meer duurzame vervoermodi in het woon-werkverkeer beogen. 
O.a. volgende maatregelen kwamen in het verleden in aanmerking voor subsidie: 

1° infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen of carpooling faciliteren (zoals 
een fietsenstalling) 
2° de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen  
3° het gebruik van auto- of fietsdeelsystemen  
4° vergoedingen voor het gebruik van het openbaar vervoer  
5° kosten voor fietsonderhoud  
6° fietsvergoedingen  
7° onkosten verbonden aan communicatie- en sensibiliseringsinitiatieven  
8° de aankoop van (veiligheids-)uitrusting voor fietsers  
9° projectcoördinatiekosten. 
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Timing 
Het Pendelfonds werkt met oproepen. Tot op heden is de exacte datum van de intussen 13e oproep 
nog niet bekend. Tussen opening van de call en uiterste datum van indiening verlopen een 3-tal 
maanden. 

 
Referenties  

• Stad Ieper i.s.m. het J.Ypermanziekenhuis, Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart, Melexis NV, 
Net@Werk, de Ieperse Immaculata scholen 

• Stad Harelbeke i.s.m. Nerva en IMOG 

• Feryn Lichtervelde i.s.m. Lichterveldse partners OptimaT, Paneltim, Gemeente/OCMW 
bestuur Lichtervelde, SCE, Tordale) 

 
Betrokken Partners 

Provinciebestuur West-Vlaanderen is het eerstelijnscontact voor de gemeenten/werkgevers die een 
dossier wensen in te dienen. 
 
Meer info 
Sofie Vanhooren, Katrien Vancraeynest & An Paepe 
mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be  
www.pendelfonds.be  
 

  

mailto:mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be
http://www.pendelfonds.be/
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23.  MOBISCAN: MOBILITEITSANALYSE WOON-WERKVERKEER OP MAAT VAN UW BEDRIJF/ 
ORGANISATIE 

 
Aanbieder: Provinciebestuur West-Vlaanderen 
 
Korte inhoud 
De mobiscan vormt de perfecte tool om het mobiliteitsbeleid van een bedrijf/organisatie te 
verbeteren. Het centrale uitgangspunt van een mobiscan is dan ook “meten is weten”. Deze scan 
analyseert de bereikbaarheid van een bedrijf, brengt het woon-werkverplaatsingsgedrag van de 
personeelsleden in kaart, berekent hoeveel personeelsleden kunnen overstappen naar een 
duurzamere verplaatsingswijze én biedt een realistisch potentieel van mogelijke 
mobiliteitsmaatregelen die men als werkgever kan opzetten richting een duurzamer mobiliteitsbeleid 
binnen de eigen organisatie.  
De scan bevat een waaier aan diverse grafieken en gepersonaliseerd kaartmateriaal waardoor u in één 
oogopslag een heel gedetailleerd overzicht krijgt van het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf/organisatie.  
 

 
 
 
Kostprijs  
Wordt gratis aangeboden op voorwaarde dat de werkgever minstens één van de voorgestelde 
actiemaatregelen implementeert. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De werkgever implementeert minstens een van de voorgestelde actiemaatregelen (vrij door de 
werkgever te kiezen) die uit de mobiscan voortvloeit en sluit hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
met het Provinciaal Mobiliteitspunt West-Vlaanderen. 

 
 
 
Referenties 
Tientallen werkgevers uit West-Vlaanderen uit diverse sectoren. Hierbij een willekeurige selectie:   
gemeentebestuur Oostkamp, Thermote & Vanhalst, Roularta, gemeentebestuur Anzegem, Barco, AZ 
Groeninge, stadsbestuur Kortrijk, IMOG, Deceuninck, Site Molenerf Brugge, politiezone Gavers, 
politiezone RIHO, Tropicana, vzw cadans, stadsbestuur Tielt, OC Sint-Idesbald, Biostoom, Villeroy & 
Boch, Vives… 
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Twee best practices uitgelicht: 
 
Stadsbestuur Kortrijk 
In 2012 werd een eerste mobiscan uitgevoerd, deze legde de basis voor een nieuw intern 
bedrijfsvervoerplan. Zo werden oa. elektrische dienstfietsen aangeschaft, werd het wagenpark 
vergroend met elektrische voertuigen, werd een volledige ondergrondse parkeerverdieping onder het 
stadhuis omgevormd tot fietsenstalling,…. In 2020 volgde een update van de mobiscan, hieruit bleek 
dat dankzij deze maatregelen 50% van de personeelsleden (site stadhuis) intussen fietst naar het werk! 
 
Melexis – Ieper 
De mobiscan vormde voor dit bedrijf de aanleiding voor de opstart van een eigen intern 
mobiliteitsplan, genaamd GRACE (green alternative commuting experience). Dit plan is een mix van 
infrastructurele maatregelen (oa. overdekte en beveiligde fietsenstallingen, douches voor fietsers…) , 
financiële (oa. verhoging van de fietsvergoeding), beleidsmatige (oa. opmaak van carpoolpolicy, 
groepsaankoop fiets) en sensibiliserende maatregelen (oa. ludieke acties nav Car Free Day, deelname 
aan de testkaravaan…). Hierdoor nam het aandeel fietsers in dit bedrijf met meer dan 14% toe. 
 
Meer info 
Sofie Vanhooren, Katrien Vancraeynest & An Paepe 
Mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be  
www.west-vlaanderen.be/mobiliteit  
 
 

 
 
  

mailto:Mobiliteitspunt@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/mobiliteit
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24. DUURZAME MOBILITEIT VOOR LOKALE BESTUREN  
 

Aanbieder: Fluvius  
 
Korte inhoud 
Onder het motto “Duurzame Mobiliteit, da’s zuivere winst” zijn de netbeheerders sinds 2014 gestart 
met een aanbod rond duurzame mobiliteitsoplossingen voor lokale besturen. 
Info februari 2021: dit is een eindige taak voor Fluvius, er wordt gezocht naar overnemers, zowel voor 
de aankoop van duurzame wagens als de installatie van  laadpalen. 
 
Het aanbod richt zich op 3 luiken  

- Het aanbieden van CNG-voertuigen voor de gemeentelijke vloot 
- Het aanbieden van elektrische voertuigen voor de gemeentelijke vloot 
- Het realiseren van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen 

 
De voertuigen (CNG & EV) worden aangeboden via een catalogus. Fluvius beschikt over 
raamcontracten met verschillende fabrikanten en invoerders van duurzame voertuigen. De catalogus 
is zeer breed en gaat van elektrische tweewielers (bijv. voor politiezones), over personenwagens en 
lichte bestelwagens, tot zwaardere utilitaire voertuigen zoals veegwagens, bussen en huisvuilwagens. 
Door het schaaleffect (Fluvius koopt aan voor de lokale besturen in groep) zijn interessante condities 
bedongen. Fluvius ondersteunt de lokale besturen ook bij de configuratie van de voertuigen op hun 
maat. 
 
Ook voor het realiseren van laadinfrastructuur, zowel op openbaar domein als op privéterrein van 
lokale besturen, heeft Fluvius oplossingen. Fluvius coördineert de uitrol van een basisinfrastructuur 
van meer dan 2.000 laadpalen in Vlaanderen. Daarnaast baat Fluvius ook een loket uit volgens het 
principe van “Paal volgt wagen” voor burgers die een elektrisch voertuig kopen, maar zelf thuis geen 
oplaadmogelijkheden hebben. Wenst de gemeente extra oplaadpunten te realiseren? Ook hiervoor 
biedt Fluvius, tegen betaling, oplossingen aan. 
 
 
Voorbeelden catalogus voertuigen 
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Kostprijs:  
- de gemeente betaalt de catalogusprijs van het voertuig (raamcontract voertuig) + een 

kostendekkende vergoeding voor Fluvius 
- de uitrol van basisinfrastructuur laadpalen op openbaar domein is kosteloos voor de 

gemeenten (m.u.v. inrichting van de parkeervakken) 
 
Referenties 
Sinds 2014 bestelden de lokale besturen meer dan 1.300 duurzame voertuigen via Fluvius.  
In het laatste jaar kocht 1 op 3 lokale besturen minstens één voertuig via Fluvius.  
298 van de 300 lokale besturen deden al een beroep op Fluvius voor de coördinatie van 
laadinfrastructuur op openbaar domein. 
 

Meer info 

Bij de lokale relatiebeheerder of via  duurzamemobiliteit@fluvius.be 

https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit 

 

 
 
 
  

mailto:duurzamemobiliteit@fluvius.be
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/duurzame-mobiliteit
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25. ONDERSTEUNING GEMEENTEN IN DE VERVOERREGIO’S 

Aanbieder: WVI, Leiedal en Provincie West-Vlaanderen 
 
Korte inhoud  
Op 22 juni 2019 trad het Decreet Basisbereikbaarheid in werking. Hierin staat een vernieuwde visie op 
het openbaar vervoer centraal. Het decreet beoogt het openbaar vervoer in Vlaanderen grondig om 
te vormen van een aanbodgericht openbaar vervoer naar een meer vraaggestuurd systeem. Daarbij 
wordt onder meer combimobiliteit geïntroduceerd als uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid, wat 
betekent dat reizigers voor hun verplaatsingen verschillende vervoersmiddelen combineren.  
 
Een goede organisatie van de mobiliteit overstijgt de gemeentegrenzen.  
Met de oprichting van 15 vervoerregio’s en evenveel vervoerregioraden wil de Vlaamse overheid dan 
ook de regionale aanpak een boost te geven.  
 
De vervoerregioraad (VVRR) bestaat uit de gemeentebesturen uit de regio, de diensten van het 
Vlaamse beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Omgeving, NMBS, Infrabel, de 
provincie West-Vlaanderen.  
In de vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende en Westhoek voegen we daar WVI aan toe; en Leiedal 
in de vervoerregio Kortrijk. De VVRR stelt een regionaal mobiliteitsplan (RMP) op en zal dit ook verder 
opvolgen en evalueren. Het RMP legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de 
vervoerregio en dat voor alle vervoersmodi. Dit plan behandelt de belangrijke mobiliteitsuitdagingen 
van de regio waaronder het realiseren van een volwaardig fietsbeleid, het uitwerken van een visie op 
het openbaar vervoer, het structureren van het wegennet, het verhogen van de verkeersveiligheid… 
 
 

Eén van de strategische doelstellingen die 
het RMP beoogt, betreft ‘Groen’.  
Dit houdt – ondanks de toenemende vraag 
naar mobiliteit - het streven naar 
klimaatneutraliteit in, alsook het 
verminderen van de milieudruk en het 
energieverbruik. 
In ondersteuning van de vervoerregioraad 
werd telkens een ambtelijke werkgroep 
opgericht waarin de gemeenten worden 
vertegenwoordigd door een aangewezen 
(mobiliteits)ambtenaar en/of mandataris. 
Ook de Provincie, WVI en Leiedal volgen deze 
ambtelijke werkgroepen op. Tijdens deze 
werkgroepen worden ideeën afgetoetst en 
afstemming gezocht, telkens in 
voorbereiding van de eerstvolgende VVRR.  
 
 
 
 

 
Het openbaar vervoerplan voor de regio is een onderdeel van het RMP, dat zich toespitst op het 
openbaar vervoer netwerk zoals het er vanaf januari 2022 zal uitzien. Dit moet onder meer resulteren 
in minder afgelegde kilometers door auto’s, een daling van de broeikasgasemissies en het wegwerken 
van alle knelpunten voor luchtkwaliteit. 

Vervoerregio’s West-Vlaanderen 
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Rol van WVI, Leiedal en Provincie West-Vlaanderen 
Zowel WVI, Leiedal als de Provincie nemen een actieve rol op binnen de werkzaamheden van de 
vervoerregio’s Brugge, Midwest, Oostende, Westhoek en Kortrijk.  
Zo bieden we regionale ondersteuning aan de individuele gemeenten en zorgen we voor inhoudelijke 
input. Verder waken we erover dat lokale mobiliteitsproblemen die gerelateerd zijn aan een 
bovenlokale problematiek ook worden aangepakt binnen het regionale mobiliteitsbeleid.  
 
WVI en Leiedal hebben ook een adviserende rol binnen de politieke vervoerregioraden.  
Het provinciebestuur is lid van de VVRR met stemrecht. Verder blijft de provincie uw vertrouwde 
partner voor de aanleg van nieuwe fietspaden i.h.k.v. het Fietsfonds, alsook voor woon-werkmobiliteit 
(testkaravaan, mobiscans en Pendelfonds).  
 
Rol van de gemeente  
Binnen de vervoerregio’s zitten de gemeenten mee aan het stuur om mobiliteitsuitdagingen in de 
omgeving aan te pakken.  Ze volgen ook de ambtelijke werkgroepen en vervoerregioraden op waartoe 
zij behoren.  
 
Kostprijs 
Gratis aanbod 
 
Meer info 
T 050 40 31 11 (provinciebestuur West-Vlaanderen), T 050 36 71 71 (WVI) of T 056 24 16 16 (Leiedal)  
 
Brugge:  Bram Verheire (bram.verheire@west-vlaanderen.be) , Stef Luyckx (s.luyckx@wvi.be) 

en Line Putseys (l.putseys@wvi.be) 
 

Midwest:  Katrien Vancraeynest (katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be), Margo Swerts 
(m.swerts@wvi.be), Floren Bostoen (f.bostoen@wvi.be) en Saskia Verriest 
(saskia.verriest@midwest.be) 

 

Oostende:  Sofie Vanhooren (sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be), Line Putseys 
(l.putseys@wvi.be) 

 

Westhoek:  Christophe Boval (christophe.boval@west-vlaanderen.be); Margo Swerts 
(m.swerts@wvi.be) en Dieter Hoet (dieter.hoet@dvvwesthoek.be) 

 

Kortrijk: Koen Vanneste (koen.vanneste@west-vlaanderen.be ) en Aurelie Van Obbergen 
(aurelie.vanobbergen@leiedal.be ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
  

file://///wvi.be/DATA/RP%20en%20mobiliteit/02%20-%20Informatie/Mobiliteit/Vademeca_info/klimaat/s.luyckx@wvi.be
file://///wvi.be/DATA/RP%20en%20mobiliteit/02%20-%20Informatie/Mobiliteit/Vademeca_info/klimaat/l.putseys@wvi.be
mailto:katrien.vancraeynest@west-vlaanderen.be
mailto:m.swerts@wvi.be
file://///wvi.be/DATA/RP%20en%20mobiliteit/02%20-%20Informatie/Mobiliteit/Vademeca_info/klimaat/f.bostoen@wvi.be
mailto:saskia.verriest@midwest.be
mailto:sofie.vanhooren@west-vlaanderen.be
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mailto:koen.vanneste@west-vlaanderen.be
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26. UITBOUW LOKALE EN BUURTMOBIPUNTEN | HOPPIN-PUNTEN 
 
Aanbieder: WVI en Leiedal  
 
Korte inhoud  
Het Decreet Basisbereikbaarheid wil het combineren van verschillende vormen van mobiliteit (ook 
'combimobiliteit' genoemd) stimuleren en faciliteren dankzij het performant aanbieden van 
verschillende vervoersmodi, een optimale afstemming van het aanbod van vervoersmodi aan 
vervoersknooppunten, een optimale aansluiting met andere vervoersmogelijkheden door middel van 
de juiste flankerende maatregelen, efficiënte informatieverlening en maximale tarief- en 
ticketintegratie voor ketenverplaatsingen. De mobipunten zijn een concreet middel om deze knoop-
puntlocaties te realiseren.  
 
Een mobi- of Hoppinpunt is een herkenbare plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 
vervoermogelijkheden (bv. deelfietsen, deelwagens, openbaar vervoer, vervoer op maat, …), bij 
voorkeur aangevuld met extra diensten en ruimtelijk optimaal georganiseerd. De concrete invulling en 
vorm van een mobipunt is sterk afhankelijk van de lokale noden, wensen en mogelijkheden. Deze 
vervoersknooppunten zullen een belangrijke schakel vormen binnen het toekomstig openbaar 
vervoernetwerk en het Vervoer op Maat in de verschillende vervoerregio’s.  
 
Op 11 september 2020 werd het BVR rond de mobipunten definitief goedgekeurd door de Vlaamse 
Regering dat het regelgevend kader voor de mobipunten vastlegt. In dit BVR werden de bepalingen 
met betrekking tot de subsidiëring vastgelegd en de prestatie-eisen waaraan moet voldaan worden: 

 mobiliteitsaanbod: parkeerplaatsen (inclusief aangepaste en voorbehouden plaatsen voor 

personen met een beperking), fietsenstalling met ruimte voor buitenmaatse fietsen (telkens 

zo dicht mogelijk bij de opstapperrons) 

 diensten: ticketing, comfortabele wachtaccomodatie, wifi, oplaadmogelijkheden (snelladers)  

 oriëntatie: informatiedragers (Hoppin-merkarchitectuur), analoge informatie, infrastructuur 

om data-uitwisseling mogelijk te maken  

 ruimtelijke integratie: toegankelijkheid, creëren van een aangename ontmoetingsplek 

(straatmeubilair, groenvoorzieningen, ...) 

In de vervoerregioraad worden  
de mobipunten momenteel 
geselecteerd, gepositioneerd en 
opgedeeld in categorieën. Het 
type mobipunt bepaalt de 
inrichting en het aanbod aan 
(mobiliteits)diensten, alsook door 
wie en hoe het mobipunt gebruikt 
zal worden. 
  
De vervoerregioraad neemt de 
regierol op voor de 
(inter)regionale mobipunten, de 
lokale overheid voor de lokale en 
buurtmobipunten.  
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Info voor WVI gemeenten 
 
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de inrichting van de lokale en buurtmobipunten 
goedgekeurd worden tijdens de projectstuurgroep. WVI begeleidt de gemeente tijdens dit proces. 
Concreet kan WVI op volgende manieren ondersteuning bieden:  

 Uitwerking globale visie op mobiliteitsaanbod, extra diensten, oriëntatie en ruimtelijke 
integratie in de lokale en buurtmobipunten  

 Opstellen en verwerken eventuele bevragingen van werkgevers en bewoners rond 
verwachtingen, extra diensten, synergiën met de omgeving, opportuniteiten, … 

 Opmaak documenten ter bespreking tijdens de projectstuurgroep: globaal inrichtingsplan per 
mobipunt, opgesplitst in de bestaande toestand en ontworpen toestand en verder bouwend 
op de inrichtingsschets vanuit de vervoerregio, en een korte verantwoordingsnota  

 Mogelijkheid tot aankoop straatmeubilair, fietspompen, (overdekte) fietsenstallingen, … via 
aankoopcentrale WVI in functie van realisatie mobipunten 
 

Kostprijs 
Voor het ontwikkelen van de lokale en buurtmobipunten kunnen de gemeenten rekenen op Vlaamse 
subsidies die 100% van de werken zal bekostigen, tot €50.000 voor lokale mobipunten en tot €25.000 
voor buurtmobipunten.   
De uitwerking van de mobipunten vormt een betalende studieopdracht, waarbij een offerte op maat 
gemaakt wordt.  
De aankoopcentrale rond materiaal is in voorbereiding.  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente werkt actief mee in het traject van de planopmaak en levert inhoudelijke inbreng.  
 
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunningen en de aanbesteding,  maar 
kan ten allen tijde beroep doen op de expertise van WVI. 
 
Referenties 
De uitwerking van de mobipunten is momenteel nog in volle ontwikkeling, maar we zijn eind 2020 
gestart met de uitwerking van mobipunten voor Vleteren, Kortemark en Pittem.   
 
 
 
Meer info 
Margo Swerts    Floren Bostoen 
050 36 71 71     050 36 71  71 
m.swerts@wvi.be   f.bostoen@wvi.be    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.swerts@wvi.be
mailto:j.verbeke@wvi.be
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Info voor Leiedalgemeenten  
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet de inrichting van de lokale en buurtmobipunten 
goedgekeurd worden tijdens de projectstuurgroep. Leiedal begeleidt de gemeente tijdens dit proces. 
Concreet kan Leiedal op volgende manieren ondersteuning bieden:  

 In kaart brengen van potentiële (lokale/buurt-)mobipunten doorheen de regio en monitoren 
van afstemming met omliggende gemeenten en lopende ruimtelijke/strategische projecten 

 Inbreng van ervaringen met aanbesteding en uitrol van deelfietsen en deelwagens (als 
potentieel onderdeel van mobihubs) en testen van deelfietsgebruik in bepaalde 
hubs/potentiële mobipunten via de testkaravaan deelfietsen 

 Uitwerking van prototype van een verplaatsbare infrastructuur voor mobipunten met een 
schaalbare combinatie van overdekte rustplek, fietsenstalling en andere potentiële 
flankerende diensten, om mobipunten, tijdelijke mobipunten of mobipunten-in-ontwikkeling 
te voorzien van kwalitatieve voorzieningen 

 Uitwerking gemeentelijke visie op concrete locaties en mobiliteitsaanbod voor de lokale en 
buurtmobipunten  

 Uitwerking visie op concreet mobipunt: bepalen exacte locatie, globaal inrichtingsplan, 
ruimtelijke integratie in de omgeving 
 

Kostprijs 
Voor het ontwikkelen van de lokale en buurtmobipunten kunnen de gemeenten rekenen op Vlaamse 
subsidies die 100% van de werken zal bekostigen, tot €50.000 voor lokale mobipunten en tot €25.000 
voor buurtmobipunten.   
Het in kaart brengen van potentiële (lokale/buurt-)mobipunten, de inbreng van ervaringen met 
deelfietsen en deelwagens, het testen van deelfietshubs via de testkaravaan deelfietsen en de 
uitwerking van een prototype van verplaatsbaar mobipunt kadert binnen lopende gesubsidieerde 
projecten (resp. Share-North, Lokaal Klimaatproject en Tripod-II).  
De uitwerking van een gemeentelijke visie op de mobipunten kan deel uitmaken van (de herziening 
van) het lokale mobiliteitsplan of een aparte deelstudie vormen (waarvoor een afsprakennota op maat 
uitgewerkt wordt).  
De uitwerking van een concreet mobipunt kan deel uitmaken van een inrichtingsstudie voor een 
ruimere omgeving, o via een afsprakennota op maat. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente werkt actief mee in het traject van de planopmaak en levert inhoudelijke inbreng.  
 
Referenties 
De uitwerking van de mobipunten is momenteel nog in volle ontwikkeling, complementair aan het 
lopende traject binnen de vervoerregio.   
Sinds juli 2020 zijn 120 deelfietsen verspreid over de regio actief via de regionale testkaravaan 
deelfietsen (i.k.v. Share-North). In januari 2021 werden 13 deelwagens (evoluerend naar 17) 
geactiveerd, verspreid over 5 gemeenten in de regio (i.k.v. Lokaal Klimaatproject). Een prototype voor 
een verplaatsbaar mobipunt is in volle ontwikkeling (i.k.v. Tripod-II). 
 
Meer info 
Aurelie Van Obbergen       
056 24 16 16       
aurelie.vanobbergen@leiedal.be    
 
 
 
 

mailto:aurelie.vanobbergen@leiedal.be
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27. MOBILITEITSCOACH - SAMEN SLIMMER NAAR HET WERK 
 

 
 
Aanbieder: Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
Het project Samen Slimmer naar het Werk (2015-2019) verkende verschillende pistes om het woon-
werkverkeer slimmer te organiseren en op die manier niet alleen economische, ecologische en 
ruimtelijke, maar ook winsten op het vlak van gezondheid te genereren. Acties en tools zoals 
het geoloket Samen Slimmer naar het Werk, een carpoolplatform voor Hoog Kortrijk, groepsaankopen 
voor fietsen, een mobiliteitsmarkt ... richtten zich zowel naar werkgevers, werknemers als andere 
partners. De belangrijkste conclusies van deze acties en tools werden samengevat in projectfiches 
(online te consulteren). Uit de vele contactmomenten met bedrijven en organisaties bleek dat ze vaak 
door het bos de bomen niet meer zien. Werkgevers hebben nood aan professionele coaching om hun 
werknemers te begeleiden richting slimme mobiliteit op maat: een MobiliteitsCoach. 
Binnen het project Share-North wordt het concept van de MobiliteitsCoach verder uitgewerkt en 
getest. De MobiliteitsCoach maakt niet alleen een analyse van het huidige mobiliteitsprofiel en de 
potentiële modal shift, maar ondersteunt bedrijven ook bij het implementeren van concrete acties. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De betrokken steden en gemeenten ondersteunen de initiatieven die vanuit Leiedal getrokken 
worden. 
 
Subsidiebedrag 
40.000€ (Share-North, Interreg Vb) 
 
Betrokken Partners:  
De Vlaamse partners binnen Share North zijn Leiedal, Autodelen.Net en Taxistop; binnen Samen 
Slimmer naar het Werk was dit Voka. 
 
Meer informatie 
www.samenslimmernaarhetwerk.be; https://www.leiedal.be/share-north; 
Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be  
 

        
  

https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools/geoloket-ssnhw
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools/carpoolplatform
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools/groepsaankoop-elektrische-fietsen
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools/groepsaankoop-elektrische-fietsen
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools/mobiliteitsmarkt
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/tools
https://www.samenslimmernaarhetwerk.be/mobiliteitscoach
http://www.samenslimmernaarhetwerk.be/
https://www.leiedal.be/share-north
mailto:Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be
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TESTKARAVAAN DEELFIETSEN 
 

 
 
Aanbieder: Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
Het project Share-North zet in op deelmobiliteit om te werken aan een leefbare en CO2-arme 
(Noordzee-)regio. Via testprojecten (living labs) wordt onderzocht hoe deelmobiliteit ook kan werken 
in minder grootstedelijke gebieden zoals de regio Zuid-West-Vlaanderen. Om de regionale uitrol van 
een deelfietssysteem een duwtje in de rug te geven, werden 120 deelfietsen (van aanbieder Donkey 
Republic) verspreid doorheen de regio ingezet voor een testproject van ruim anderhalf jaar. In een 
eerste fase werden de fietsen tijdens de zomer van 2020 gratis aangeboden voor wie de kunstwerken 
van het kunstenparcours Contrei Live (www.contreilive.be/nl) wilde ontdekken per fiets. In een 
tweede fase wordt de spreiding van de fietsdeelhubs geëvalueerd, in samenspraak met de steden en 
gemeenten, en worden fietsen en fietsdeelhubs waar nodig verplaatst. De ervaringen uit dit 
testproject, dat eind 2021 afloopt, worden ingebracht in het regionaal mobiliteitsplan-in-opmaak. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De betrokken steden en gemeenten ondersteunen de initiatieven die vanuit Leiedal getrokken 
worden. De steden en gemeenten voorzien in fietsenstalling voor de deelfietsen en zijn betrokken in 
de keuze van de locaties voor de deelhubs. 
 
Subsidiebedrag 
70.000€ (Share-North, Interreg Vb) 
 
Betrokken Partners:  
De Vlaamse partners binnen Share North zijn Leiedal, Autodelen.Net en Taxistop. 
 
Meer informatie 
www.leiedal.be/share-north 
Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be  
 
 

  
  

http://www.contreilive.be/nl
http://www.leiedal.be/share-north
mailto:Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be


 

 
Ondersteuningsaanbod klimaat voor West-Vlaamse gemeenten         versie februari 2021                            blz. 57 

 

REGIONALE UITROL DEELWAGENS 
 

 
 
Aanbieder: Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
De deelmobiliteit in Zuid-West-Vlaanderen een duwtje in de rug geven, en zo de klimaatuitdagingen 
aanpakken. Daarvoor slaan Intercommunale Leiedal, Autodelen.net en verschillende steden en 
gemeenten de handen in elkaar. Op 1 augustus 2019 startten de partners het Lokaal Klimaatproject 
Regionale uitrol Deelmobiliteit op, met de steun van de Vlaamse minister van Omgeving.  
Verschillende gemeenten zochten - met de hulp van Leiedal en Autodelen.net en een financieel duwtje 
vanuit het Lokaal Klimaatproject - samen één autodeelaanbieder. Een groepsaankoop voor mobiliteit. 
Daarbij kwam FOX Share uit de bus. FOX Share zal, verspreid over de verschillende deelnemende 
gemeenten, een 17-tal elektrische deelwagens plaatsen. De gemeentebesturen kunnen deze 
deelwagens voor hun eigen verplaatsingen gebruiken, maar ook de buurtbewoners kunnen ervan 
gebruikmaken. 
Om het bestaande en nieuwe aanbod aan deelwagens (en deelfietsen) in de verf te zetten, wordt 
tegelijk een regionale communicatiecampagne gelanceerd. Onder de noemer “Mobiliteit is delen” zal 
auto- en fietsdelen onder meer aan de hand van infosessies gepromoot worden.  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De betrokken steden en gemeenten financieren de deelwagens (met subsidie vanuit het project) en 
staan in voor het inrichten van de autodeelstandplaats(en) op hun grondgebied. 
 
Subsidiebedrag 
187.500€ (Lokaal Klimaatproject, Departement Omgeving) voor uitrol van deelwagens, deelfietsen en 
communicatiecampagne 
 
Betrokken Partners:  
Autodelen.Net 
 
Meer informatie 
www.leiedal.be/mobiliteitisdelen 
Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be  

 

http://www.leiedal.be/mobiliteitisdelen
mailto:Aurelie.Vanobbergen@leiedal.be
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28. SLIMME FIETSREGISTRATIETOOL  
 
Aanbieder: WVI 
 
Korte inhoud  
Via een slimme fietsregistratietool willen we onze gemeenten helpen om meer kinderen veilig met de 
fiets of te voet naar school te laten gaan. Dat is goed voor de fysieke en psychische gezondheid, het 
maakt schoolomgevingen veiliger omdat er minder auto’s bij de schoolpoort komen en het dringt de 
CO2-uitstoot terug.  
Slimme registratietools kunnen meer kinderen op de fiets krijgen. De meeste registratietools bestaan 
uit een chip of een tag die aan de fiets of boekentas wordt bevestigd of uit een slimme fietslamp. Zodra 
een kind naar school rijdt of op school aankomt,  wordt de chip geregistreerd door de scanner of de 
GPS-tracker. Meestal wordt hieraan een beloningssysteem gekoppeld: elke registratie levert punten 
op, die de kinderen kunnen inruilen voor een beloning, bijvoorbeeld bij de lokale handelaars, voor 
zwembadticket of op de kermis.  
Medio 2020 heeft WVI een Europese aanbesteding uitgeschreven. Drie leveranciers voldeden aan de 
gevraagde voorwaarden. Elke gemeente kan zelf een keuze maken tussen volgende 3 leveranciers en 
aangeboden tools: 

- Aptus met product High-five 
- BAM met product Allride 
- Flow Pilots met product Buck-e 

 
Op die manier legt elke gemeente zijn eigen accenten, afgestemd op de lokale situatie. Hoe meer 
gemeenten inschrijven via het aanbod van WVI, hoe meer volumekortingen bekomen kan worden.   
Via de vergelijkbare steekkaarten vind je alvast meer informatie over de drie tools. 
 

  

http://www.wvi.be/sites/default/files/steekkaarten__0.pdf
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Kostprijs 
De uitwerking van de fietsregistratietool vormt een betalende studieopdracht, waarbij een offerte op 
maat gemaakt wordt door de gekozen leverancier.  
Hoe meer gemeenten en scholen inschrijven voor een bepaalde tool, hoe groter de volumekortingen.  
 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
De gemeente maakt een selectie uit één van de drie aangeboden tools.  
 
De gemeente werkt actief mee in het traject voor de uitrol van de gekozen tool, zoals besprekingen 
met de scholen en met de lokale handelaars.  
 
Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de noodzakelijke vergunningen en de aanbesteding,  maar 
kan ten allen tijde beroep doen op de expertise van WVI. 
 
 
Meer info 
Margo Swerts    Jan Speecke 
050 36 71 71     050 36 71  71 
m.swerts@wvi.be   j.speecke@wvi.be 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.swerts@wvi.be
mailto:j.speecke@wvi.be
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OPENBARE GEBOUWEN/PATRIMONIUM  
 

29. Wateraudit (Provincie)  
30. SURE 2050 , Betaalbaar duurzaam publiek vastgoed (Provincie) 
31. Bouwadvies op maat voor lokale besturen (Provincie) 

32. Kennisplatform openbare verlichting  (Provincie en WVI) 
33. Elyse  (Fluvius)  
34. Begeleiding gemeenten rond burgerparticipatie en energie  (WVI)  
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29. Wateraudit  
 
Aanbieder: Acasus (= Provinciaal Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen)  
 
Korte inhoud  
Ook uw stad of gemeente kan 30% water besparen!   
Hiervoor werkte de provincie samen met VLAKWA en enkele pilootgemeenten een handige checklist 
uit waarbij je je op een snelle manier een inventarisatie van alle waterpunten van het gebouw krijgt 
en mogelijke knelpunten of lekken detecteert. Je krijgt er ook nog tal van tips en 
besparingsmogelijkheden. 
Elke West-Vlaamse gemeente heeft recht op 1 gratis wateraudit, waarbij een adviseur langs komt voor 
een rondgang in een gemeentegebouw op basis van de checklist. We vragen dat de 
gebouwverantwoordelijke of medewerker van de technische dienst de rondgang bijwoont. Zo leert 
hij/zij de checklist gebruiken.  Je krijgt nadien een verslag van de wateraudit.  
 
Kostprijs 
Elke West-Vlaamse gemeente heeft recht op 1 gratis wateraudit. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  

• vooraf opmaken van een inventaris van het waterverbruik van de gemeente via het 
aanvraagformulier wateraudit; 

• een formele collegebeslissing 
• deelname van een technisch medewerker of gebouwverantwoordelijke aan de rondgang; 
• terugkoppeling van de genomen maatregelen binnen de 6 maanden na de wateraudit. 

 

 
Foto: wateraudit voetbal Oudenburg 
 
Referenties 
Heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten gingen de voorbije jaren in op dit aanbod.  
Recent waren dit bv. loods Technische dienst in Veurne, Sportcomplex Daverlo in Brugge en 
Europahal in Tielt.  
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Meer info 
Evelien Anthierens, T 050 40 34 93, evelien.anthierens@west-vlaanderen.be  
www.acasus.be (bekijk de doelgroep openbare besturen, bouwadvies-en-wateraudit) 
 
 
Hoe aanvragen? 
Vul het aanvraagformulier.  
De collegebeslissing mag opgestuurd worden naar dubo@west-vlaanderen.be met vermelding 
“WATERAUDIT” en de naam van de GEMEENTE/STAD in het onderwerp. 
 
 

                    
 
 
  

mailto:evelien.anthierens@west-vlaanderen.be
http://www.acasus.be/
https://www.west-vlaanderen.be/formulier/aanvraag-wateraudit
mailto:dubo@west-vlaanderen.be
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30. SURE2050: Betaalbaar duurzaam publiek vastgoed 
 
Aanbieder: Consortium SURE2050 
 
Korte inhoud 
SURE2050 is opgezet om Vlaamse publieke diensten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een 
duurzame vastgoedvisie en de planmatige uitvoering ervan. 13 West-Vlaamse steden en gemeenten 
nemen deel aan dit project en worden begeleid bij de opmaak en uitvoering van hun vastgoedplan. 
Inschrijven als deelnemer kan niet meer, maar toetreden als geassocieerde gemeenten wel. Je krijgt 
dan toegang tot het leerplatform met handleidingen, tools en nuttige instrumenten en wordt 
uitgenodigd voor infosessies van SURE2050. 
 
Kostprijs : Gratis aanbod  
 

 
 
Voor: overheden en publieke entiteiten  
 
Betrokken Partners: het Vlaams Energiebedrijf, Fluvius, Factor4, het facilitair bedrijf, de vijf Vlaamse 
Provincies, Kamp C, DuboLimburg en Acasus 
 
Meer info 
www.sure2050.be 
Jouw provinciaal contactpersoon: dubo@west-vlaanderen.be 
 
 

         
 
 
This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme 
under grant agreement No 844902. 

http://www.sure2050.be/
mailto:wannes.meersmans@west-vlaanderen.be
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31. Bouwadvies op maat voor lokale besturen  
 
Aanbieder: Acasus (= Provinciaal Steunpunt Duurzaam wonen en bouwen)  
 
Korte inhoud  
Acasus zorgt voor onafhankelijke advies op maat bij gemeentelijke nieuwbouw- en renovatieprojecten.  
Een duurzaam gebouw moet de ambitie zijn.  Bij voorkeur bevindt het project zich nog in de startfase 
en moet de projectdefinitie nog gebeuren. 
Basisvoorwaarden om in aanmerking te komen:  

1. Uitvoering binnen de provinciegrenzen. 
2. Minimaal bijna energieneutraal (BEN). 
3. Hoog ambitieniveau in duurzaam bouwen. 
4. Voldoende groot politiek draagvlak. 

 
De specialisten van Acasus staan klaar om antwoorden te geven op al je vragen over o.a. oriëntatie, 
isolatie, ventilatie, materiaalkeuze en premies. Gemeenten kunnen ook op ons rekenen inzake advies 
rond ruimtelijke planning, wijkontwikkeling, nieuwe vormen van samenwonen en premieontwikkeling. 
Ook begeleiding rond de GRO-tool behoort tot de mogelijkheden.  
 
De Provincie West- Vlaanderen hecht veel waarde aan de kwaliteit van het bouwadvies en volgt het 
dossier mee op. 
 
Kostprijs 
Het advies is gratis, maar beperkt in tijd. Met de voorziene 30 uren (ter waarde van ongeveer  
1.500 EUR) kunnen we samen al heel wat verwezenlijken. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
We verwachten een ingevuld aanvraagformulier. 
Tijdens de begeleiding verwachten we dat je ons op de hoogte houdt rond het project.  
Bovendien zetten we graag geadviseerde projecten in de kijker.  
Wij rekenen dan ook op je medewerking voor het aanleveren van informatie, fotomateriaal… 
 

 
 
 
Ook voor 
Naast gemeenten kunnen ook openbare instellingen, scholen, verenigingen en andere organisaties 
beroep doen op Acasus voor bouwadvies.  
 
 

https://www.west-vlaanderen.be/formulier/bouwadvies-lokale-besturen


 

 
Ondersteuningsaanbod klimaat voor West-Vlaamse gemeenten         versie februari 2021                            blz. 65 

 

Referenties 
Heel wat West-Vlaamse steden en gemeenten gingen de voorbije jaren in op dit aanbod zoals Brugge, 
Diksmuide, Harelbeke, Hooglede, Ieper, Langemark, Lo-Reninge, Middelkerke, Veurne, Wielsbeke,… 
 
Meer info  
Wannes Meersmans, T 050 40 32 23, dubo@west-vlaanderen.be  
www.acasus.be (bekijk de doelgroep openbare besturen, bouwadvies-en-wateraudit) 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 

  

mailto:dubo@west-vlaanderen.be
http://www.acasus.be/
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32. Kennisplatform openbare verlichting  
 
Aanbieder: Provincie en WVI  
 
Korte inhoud  
Het Kennisplatform wil nieuwe inzichten en ervaringen met betrekking tot openbare verlichting 
uitwisselen en gemeenten steunen om samen met hun netbeheerders een actief beleid te voeren. 
Het Kennisplatform volgt nieuwe ontwikkelingen op en ondersteunt experimenten en proefprojecten. 
Per bijeenkomst zijn er een 40-tal deelnemers, zowel gemeentelijke ambtenaren als politici. 
 
Kostprijs 
Deelname aan vergaderingen van het kennisplatform zijn gratis. Voor specifieke vormingen wordt 
soms een kleine bijdrage gevraagd.  
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Actieve deelname aan de vergaderingen (3 à 4 keer per jaar), bereidheid tot uitwisseling van 
ervaringen. 
 

 
 
 
 
Extra: Het Europees project 'Smart Light Concepts' (SLIC) 
In dit project experimenteren de partners met innovatieve openbare verlichtingstechnieken met de 
bedoeling de CO2-uitstoot en de energiekosten voor openbare verlichting te verminderen. Dit gaat o.a. 
over openbare verlichting met bewegingsdetectie en smart city toepassingen waardoor de verlichting 
ook voor andere doeleinden kan toegepast worden zoals bv. verkeerstellingen, meten luchtvervuiling, 
meten geluidsoverlast,…  
Het project onderzoekt ook  welke financieringsmechanismen er voor innovatieve openbare 
verlichtingstechnieken kunnen bestaan zodat ze in de toekomst breed geïmplementeerd kunnen 
worden. 
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Daarnaast wordt bekeken hoe de vermindering van CO2-uitstoot door openbare verlichting efficiënt 
kan gemeten worden en hoe deze gegevens geëxtrapoleerd kunnen worden om ook andere 
gemeenten en organisaties te overtuigen erin te investeren. Er wordt ook nagegaan hoe kan omgegaan 
worden met de onveiligheidsgevoelens van de burger, zowel op vlak van verkeersveiligheid als op vlak 
van criminaliteit. 
 
Tot slot wordt een grensoverschrijdend openbaar verlichtingsplatform georganiseerd, vergelijkbaar 
met het bestaande platform in West-Vlaanderen. 
 

 
 
 
 
Meer info  
Provincie West-Vlaanderen 
Doenja Lefebure, T 050 40 31 73, doenja.lefebure@west-vlaanderen.be  
Annelies Maet, T 050 40 34 29, annelies.maet@west-vlaanderen.be  
 
www.west-vlaanderen.be/kennisplatform-openbare-verlichting 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:doenja.lefebure@west-vlaanderen.be
mailto:annelies.maet@west-vlaanderen.be
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32. E-lyse Energiemanagementsoftware & Energiezorgplan   
 

Aanbieder: Fluvius (vroeger Eandis / Infrax) 
E-lyse is Energiemanagementsoftware voor steden en gemeenten die wordt aangeboden door Fluvius. 
In de software is het patrimonium (gebouwen, openbare verlichting, voetpadkasten) van openbare 
besturen aanwezig. De energiedata van de netbeheerder wordt automatisch gekoppeld (elektriciteit 
en gas). Er is de mogelijkheid om zelf manueel data in te voeren of automatische telemetrie-systemen 
te koppelen. 
De lokale besturen kunnen alarmen instellen om verwittigd te worden bij abnormale verbruiken. 
Daarnaast kunnen ze ook energiebesparende maatregelen definiëren per gebouw. 
Die maatregelen worden gebundeld in een investerinsplan om het patrimonium aan te passen aan de 
ambities van het lokaal bestuur. Een echt energiezorgplan dat ook via E-lyse digitaal kan worden 
opgevolgd. 
De data wordt geanalyseerd en verwerkt in rapporten. Deze rapporten geven lokale besturen inzicht 
in wat hun grootste verbruikers zijn, hoe hun verbruik evolueert in de tijd, hoe goed of slecht hun 
patrimonium scoort t.o.v. andere gelijkaardige gebouwen in Vlaanderen, enz. 
De software dient voor dagdagelijkse gebruik voor technische diensten die bezig zijn met actief 
energiebeheer, duurzaamheidsambtenaren die de CO2-uitstoot van het patrimonium willen opvolgen 
en beleidsmakers die een vinger aan de pols van het lokaal energiebeleid willen houden. 
Het betreft een Software as a Service (SaaS), die via een online webpagina consulteerbaar is. Dit 
betekent dat er geen software dient geïnstalleerd te worden op de pc’s van de lokale besturen.  De 
software is ontwikkeld door en voor steden en gemeenten. Tijdens de ontwikkeling zijn een tiental 
gemeenten regelmatig bevraagd naar hun wensen, moeilijkheden en gebruiksgemak. Zo is de software 
steeds beter geworden. 
 

 
Visual E-lyse Benchmark-rapport 
 
Kostprijs: gratis voor steden en gemeenten 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht? Het aanduiden van een energie-expert, binnen de eigen 
organisatie, die regelmatig de software consulteert en bijsturingen doet, is een onmiskenbare 
succesfactor. De mate van gebruik van de software bepaalt het lokaal bestuur zelf, maar hoe actiever 
de energiedata beheerd en geanalyseerd wordt binnen E-lyse, hoe meer grip het lokaal bestuur krijgt 
op haar eigen energiefactuur. 
 

Referenties: 291 lokale besturen gebruiken E-lyse in Vlaanderen. Maandelijks zijn er meer dan 300 
actieve gebruikers. 
 
 
Meer info  
Contact: Lokale relatiebeheerder of energiemanagement@fluvius.be 
Info: https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools  
Login: www.fluvius.be/energiemanagement 
   

mailto:energiemanagement@fluvius.be
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/slimme-diensten-en-tools
http://www.fluvius.be/energiemanagement
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34. Begeleiding gemeenten rond burgerparticipatie en energie 
 
Aanbieder: Vlaskracht & Beauvent, i.s.m. Intercommunale Leiedal 
 
Korte inhoud  
Intercommunale Leiedal is in het voorjaar van 2018 van start gegaan met de opmaak van een bestek 
voor een overheidsopdracht voor “het prefinancieren, leveren, plaatsen en exploitatie van 20 jaar van 
fotovoltaïsche panelen” waarbij Leiedal optreedt als aankoopcentrale. Dit bestek werd opgemaakt op 
basis van het bestek dat gemeente Kuurne eerder in de markt had gezet. Alle dertien gemeenten en 
steden van de regio waar Leiedal actief is, werden uitgenodigd om mee te stappen in deze 
overheidsopdracht. Uiteindelijk deden 12 van de 13 gemeenten dit en bieden zij hun gemeentelijke 
daken aan voor deze opdracht. De steden en gemeenten krijgen tot 31 december 2024 de tijd om 
gebouwen aan te leveren. Daarnaast worden de PV-panelen gedurende 20 jaar geïnstalleerd, 
geëxploiteerd en gefinancierd door Vlaskracht en Beauvent. Na 20 jaar worden de PV-panelen 
overgeleverd aan de gemeente, die op dat moment nog enkele jaren verder kan met gratis 
zonnestroom.  
Het bestek werd in de zomer van 2018 gelanceerd. Inschrijvers kregen tot 1 oktober de tijd om een 
offerte op te leveren. Twee offertes werden ingestuurd en uiteindelijk werd de opdracht aan 
Vlaskracht en Beauvent gegund, die deze opdracht samen uitvoeren. Vlaskracht werd in september 
2018 opgericht als burgercoöperatie in Zuid-West-Vlaanderen. Begin 2019 werd van gestart gegaan 
met het volledige traject en ondertussen werden al in verschillende steden en gemeenten PV-panelen 
geïnstalleerd. 
 
Kostprijs (of subsidiebedrag)  
Van de steden en gemeenten wordt geen financiële bijdrage verwacht. Enkel wanneer het traject na 
een positieve detailstudie wordt stopgezet door de stad of gemeente, staat deze laatste in voor de 
kosten van de detailstudie. 
 
Wat wordt van de gemeente verwacht?  
Vlaskracht, Beauvent en Intercommunale Leiedal volgen het volledige traject op en zorgen voor de 
uitvoering. Van de gemeenten worden volgende zaken verwacht: 

- Toetreding tot de overheidsopdracht 
- Indienen van gebouwenlijst 
- Vertegenwoordiging bij overleggen met Vlaskracht, Beauvent en/of Intercommunale Leiedal 
- Eventuele aanwezigheid bij plaatsbezoek gebouwen 
- Tijdige college- en gemeenteraadsbeslissingen 
- Recht van opstal voor geselecteerde gebouwen (daken) 
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Ook voor 
Andere gemeenten of intercommunales kunnen inspiratie halen uit het traject en bestek 
 
Referenties 
Project Zonkracht: gerealiseerde of lopende projecten 
www.vlaskracht.be/projecten/  
 
Zonnepanelenproject Kuurne (via burgerparticipatie) 
www.kuurne.be/nieuws/zonnepanelenproject-succesvol-afgerond 
 
 
Betrokken Partners 
Vlaskracht, Beauvent, Gemeente Anzegem, Gemeente Avelgem, Gemeente Deerlijk, Stad Harelbeke, 
Gemeente Kuurne, Gemeente Lendelede, Stad Menen, Gemeente Spiere-Helkijn, Stad Waregem, Stad 
Wervik, Gemeente Wevelgem, Gemeente Zwevegem, Intercommunale Leiedal 
 
 
Meer info 
Vlaskracht – info@vlaskracht.be 
Beauvent – zon@beauvent.be 
Intercommunale Leiedal – merel.goossens@leiedal.be 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.vlaskracht.be/projecten/
http://www.kuurne.be/nieuws/zonnepanelenproject-succesvol-afgerond
mailto:info@vlaskracht.be
mailto:zon@beauvent.be
mailto:merel.goossens@leiedal.be

