
Bijlage:  

 

Provincie verdeelt 77.000 euro aan subsidies over 19 klimaatprojecten in het 

kader van ‘Gemeenten voor de toekomst’.

 

Gemeente Project 

Kostprijs  Bijdrage 

Provincie  

Blankenberge 

Groene leefstraten: via een participatief traject 

naar meer groen 
€ 9.140 € 4.570 

Brugge Autodelen onder buren stimuleren € 6.000 € 3.000 

Deerlijk 
Reductie van voedselverlies in kantines, scholen 

en zorginstellingen 
€ 7.000 € 3.500 

Dentergem 
Trage wegenrecht en ondersteuning bij 

onderhandelen 
€ 3.850 € 1.925 

Ieper 
Bedrijvig voor het klimaat: energie besparen bij 

pioniersbedrijven 
€ 10.000 € 5.000 

Izegem Autodelen onder buren stimuleren € 6.000 € 3.000 

Langemark-

Poelkapelle 

Gemeentelijk autodeelsysteem: deel de 

gemeentewagens met inwoners 
€ 3.000 € 1.500 

Langemark-

Poelkapelle 
Ontwerp en inrichting trage wegen € 7.700 € 3.850 

Lo-Reninge 
Verenigd voor het Klimaat: energie besparen bij 

verenigingen 
€ 7.500 € 3.750 

Lo-Reninge Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk € 8.250 € 4.125 

Lo-Reninge Ontharden trage wegen € 15.000 € 7.500 

Menen 
Groene leefstraten: via een participatief traject 

naar meer groen 
€ 9.140 € 4.570 

Oostkamp Autodelen onder buren stimuleren € 6.000 € 3.000 

Oudenburg 
Reductie van voedselverlies in kantines, scholen 

en zorginstellingen 
€ 7.000 € 3.500 

Roeselare 
Reductie van voedselverlies in kantines, scholen 

en zorginstellingen 
€ 7.000 € 3.500 

Torhout Opmaak inventaris trage wegen € 14.850 € 7.425 

Torhout Opmaak wensbeeld gemeentelijk traag netwerk € 8.250 € 4.125 

Wervik 
Trage wegenrecht en ondersteuning bij 

onderhandelen 
€ 3.850 € 1.925 

Wervik Ontharden trage wegen € 15.000 € 7.500 



Provincie verdeelt 860.315,11 euro over 10 lokale klimaatprojecten:  

 

Gemeente Project Bijdrage 

Oostende 

Er wordt een relighting voorzien 

van het Leopoldcomplex samen 

met een aansluiting op het 

warmtenet. Door het plaatsen van 

zonnepanelen wil men ook aan 

energiedelen doen met andere 

gebouwen van Stad Oostende. € 100.000 

Anzegem 

Er komt een relighting van het 

nieuw Gemeentepunt Anzegem.  € 100.000 

Wingene 

De stookplaats van de sporthal 

wordt vernieuwd met een 

warmtepomp.   € 50.000 

Brugge 

Er wordt een grondige renovatie 

doorgevoerd in het Administratief 

Centrum van Sint-Andries waarbij 

het gebouw op BEN-niveau wordt 

gebracht. € 100.000 

Wevelgem 

De oude sporthal wordt vervangen 

door een nieuwe energiepositieve 

sporthal. Hierbij wordt de refter 

van de school aangesloten op de 

fossielvrije verwarming van de 

sporthal.  € 100.000 

VKLO Kuurne 

vzw 

De schoolgebouwen van het Vrije 

Kleuter- en Lager Onderwijs van 

Kuurne worden aangesloten op het 

warmtenet.  € 97.960 

Bolwerk vzw 

Bolwerk vzw zet in op relighting, 

zonnepanelen en het omschakelen 

naar elektrisch tuingereedschap. € 23.468,11 

Vondels vzw 

Vondels vzw zal een verouderd 

gebouw verbouwen tot een 

energiezuinige ontmoetingsruimte 

en een atelierwerking voor 

mensen met een beperking, een 

winkeltje met producten van de 

vzw en burelen van begeleid 

wonen. € 100.000 

Izegem 

Stad Izegem zal op de site van 

een verhuisde drukkerij het 

bestaande gebouw omvormen tot 

een onderkomen voor de 

bibliotheek en academie. Er wordt 
€ 100.000 



daarbij een gezamenlijke 

stookplaats voorzien tussen de 

publieke en private functies op de 

site aan de hand van geothermie. 

Ieper 

Ieper voorzien in zonnepanelen op 

zijn eigendom, maar hierbij ook 

een energiegemeenschap 

opzetten. De opbrengst van de 

verkoop van elektriciteit wordt 

ingezet voor isolatieprojecten voor 

kansengroepen.  € 88.887 

 

 

 

 


