
Provincie West-Vlaanderen gaat volop voor lokale 

klimaatprojecten 

 

Maar liefst 26 projecten werden 

donderdag 6 mei goedgekeurd door 

de Provincie West-Vlaanderen in het 

kader van “Gemeente voor de 

Toekomst”. Dat brengt de teller op 

75 lokale klimaatprojecten die met 

financiële ondersteuning van de 

Provincie begeleid worden door één 

van de lidorganisaties van Bond 

Beter Leefmilieu.  

Om West-Vlaamse gemeenten te 

stimuleren een begeleidingstraject op te 

starten, sloot de Provincie een 

samenwerkingsovereenkomst af met de 

Bond Beter Leefmilieu en besliste om per 

project een deel te bekostigen. Op die 

manier werd de aanvraagdrempel 

verlaagd en zijn voorbeelden van 

schitterende realisaties, mede dankzij de 

provinciale subsidies, ondertussen legio. 

Begeleiding op maat 

9 organisaties uit het netwerk van Bond 

Beter Leefmilieu werkten een aanbod uit 

rond 6 thema’s: mobiliteit, energie, 

voeding, groen, circulair en delend bouwen en wonen. Gemeenten kiezen een traject die 

aansluit bij hun project en de organisatie helpt hen op weg. Elk parcours is specifiek 

afgestemd op lokale besturen en elk project wordt persoonlijk onder de loep genomen. 

Van gedeelde mobiliteit in Poperinge tot een multifunctionele evenementenhal 

in Izegem 

Terwijl sommige projecten nog volop in de startblokken staan, hebben anderen het 

volledige traject al doorlopen. 16 projecten zijn ondertussen afgerond, zo ook Poperinge 

en Izegem. Beide steden deden reeds aanvraag in 2019 en kregen begeleiding op maat. 

“Poperinge koos voor het project Autodelen. Als landelijke gemeente willen we hier op 

inzetten, maar is het ook een hele uitdaging”, legt Jeroen Vandemarliere van Stad 

Poperinge uit. 

“Dankzij de ondersteuning van Autodelen.net zal er een nuttig actieplan rond gedeelde 

mobiliteit opgemaakt worden dat ruimer gaat dan autodelen alleen. Stad Poperinge zal 

hiermee concrete acties op het terrein opzetten.” 

Ook Stad Izegem kijkt positief terug op hun ervaring met het begeleidingsaanbod van 

Gemeente voor de Toekomst. Ze opteerden voor een traject binnen circulair bouwen. 

“Gezien we met de Stad van plan zijn om een multifunctionele en modulaire 

evenementenhal te bouwen, leek dit traject ons perfect om dit project duurzaam te 



maken. Zonder de projectoproep van de Provincie hadden we hier wellicht veel minder bij 

stil gestaan”, zegt Thomas Segers van Stad Izegem. 

“Ik wil dit zeker aanraden aan gemeenten die ook een project op stapel hebben. Je krijgt 

professionele begeleiding, leert enorm bij, de werklast is beperkt en je krijgt inzichten die 

algemeen bruikbaar zijn voor meerdere bouwprojecten.” 

Kortemark koos voor begeleiding bij de opstart van een eetbare buurt. Onder begeleiding 

van Velt toverde de gemeente de oude pastorietuin om tot een proeftuin waar een 

moestuin, een boomgaard en een kruidentuin zijn samengebracht.  

“Vrijwilligers uit de buurt gaven input over het project en op basis daarvan werden een 

6-tal workshops samengesteld”, vertelt Carina Govaert van Velt. “Vandaag zitten zij dan 

ook aan het stuur en speelt de gemeente eerder een ondersteunende rol.”  

Kortrijk realiseert dan weer een groene oase midden in de stad, dit in samenwerking met 

BOS+. Het initiatief om buurtgroen te ontwikkelen kwam van basisschool Pius X, omdat 

leerkrachten met hun leerlingen meer naar buiten willen trekken. Stad Kortrijk was 

enthousiast en sprong mee op de kar. BOS+ ondersteunde hen en zag een belangrijke 

participatierol weggelegd voor de buurt. “Buurtbewoners werden van bij het prille begin 

nauw betrokken bij het project om zoveel mogelijk maatschappelijke voordelen te 

integreren op één perceel”, legt Kristien Ooms van BOS+ uit.  

 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe wil met deze kleinschalige ondersteuning toch een 

verschil maken in het klimaatbeleid van zowel grote als kleine gemeenten.  

 

 


