
 

 

 
 
 
 
 

Samen met Bart Somers en alle gemeenten uit de Venecoregio 
engageren we ons voor het Lokaal Energie- en klimaatpact 
 
Minister Somers lanceerde het Lokaal Energie- en klimaatpact (LEKP) om de globale klimaatuitdaging op 
lokaal niveau aan te pakken. Het pact werd ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en 
gemeenten. In de Veneco-regio engageerden alle gemeenten zich. Een uitgelezen moment dus om al onze 
gemeenten samen te brengen en dit bloeiend startmoment in de kijker te zetten.   
 
Waarom?  
Steden en gemeenten staan het dichtst bij de burger en hebben een grotere impact om concrete projecten 
succesvol tot uitvoering te brengen. Na ondertekening hebben de gemeenten recht op financiële 
ondersteuning vanuit Vlaanderen. Zo komt er maar liefst 1,2 miljoen euro naar de Veneco-regio.   
 
De uitdaging voor de lokale besturen zijn o.a.: 
• Een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing van minstens 2,09 % realiseren in eigen gebouwen. 
• Een reductie van de CO2-uitstoot van eigen gebouwen met 40 % in 2030 t.o.v. 2015 
• Tegen 2030 de openbare verlichting verLEDden 
• Het draagvlak voor hernieuwbare energie verhogen 
• Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen opmaken 
• Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en 

zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.  
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Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: 

 

“Het Lokaal Energie- en Klimaatpact focust zich op vier werven: vergroening, participatieve 

energie, duurzame mobiliteit en water. Het gaat aan de slag met het engagement en de 
daadkracht van de lokale besturen en vertaalt abstracte klimaatambities in zeer concrete 

doelstellingen per stad of gemeente. Veneco en de 19 lokale besturen rond Gent hebben zo’n 

contract afgesloten met Vlaanderen en kunnen rekenen op 1,2 miljoen euro ondersteuning. Hun 
samenwerking is een modelvoorbeeld voor de rest van Vlaanderen.” 
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De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en meer confronterend. Sedert 2017 
begeleidt Veneco – samen met heel wat stakeholders in de regio - gemeenten niet alleen bij het opmaken 
van duurzame energie- en klimaatactieplannen, maar vooral bij de uitvoering van concrete projecten die 
een directe impact hebben op CO2-reductie. We vertrekken hierbij vanuit onze 5 klimaatkapstokken en 
hebben op deze manier tal van regionale projecten uitgerold: zonnepanelen op overheidsgebouwen, 
fietsleasing, uitreiking van green key-labels aan B&B’s in het Meetjesland,… 
 

 
 
4 concrete werven 
De focus bij het LEKP ligt op 4 werven die grotendeels overeenstemmen met onze dienstverlening.  
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Werf 1: Laten we een boom opzetten 
 

Doel van deze werf is groenblauwe dooradering, hittestress 
verminderen door schaduw – en koelplekken, biodiversiteit 
bevorderen, een gezonde en aangenamere leefomgeving,  
en een visueel aantrekkelijk groener uitzicht creëren.  
 
Met de ‘Groene long’ zet de gemeente Lochristi mooie 
stappen in de realisatie van deze werf. Door participatie van 
de burger bijvoorbeeld bij het inrichten van 
klimaatvriendelijke tuinen, gratis bomen ter beschikking te 
stellen aan de burger en in te zetten op verschillende 
onthardings- en vergroeningsmogelijkheden. 
 
 

 
 

Werf 2: Verrijk je wijk 
 
De meerwaarde ligt hier in de opwaardering van wijken en 
woningen, het verhogen van het wooncomfort, verlaging 
van de energiefactuur en het crëeren van betrokkenheid in 
lokale hernieuwbare energie.  
 
Met het mobiel energieloket en de loketwerking die vanuit 
Veneco, ILV en Woonwijzer worden aangestuurd, brengen 
we gratis advies tot bij de burger. Bovendien zetten we 
volop in op groepsaankopen van o.a. 
hoogrendementsbeglazing, spouwmuurisolatie,… 
 
Benieuwd naar de werking van het mobiel energieloket? 
Scan de QR-code en bekijk het filmpje.   
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Werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar 

 
Hierbij wordt gestreefd naar het verminderen van het 
ruimtebeslag door parkeerplaatsen, een modal en mental 
shift, CO2-reductie, een propere lucht, toegankelijke 
mobiliteit, deelsystemen, goed fietspadennetwerk,…. 
 
Met de hoppinpunten wil Veneco gemeenten 
aanmoedigen om te investeren in combimobiliteit. We 
staan hen bij in het ontwerp, technische uitwerking, 
realisatie en communicatie van nieuwe Hoppinpunten. De 
gemeente Gavere investeerde reeds in een hoppinpunt 
met bushaltes, bluebikes, oplaadpunten, deelauto’s,… 
 
 

 
 
Werf 4: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar 
 

Vermijden van watertekort en wateroverlast, minder 
hittestress, meer gaan ontharden, een groenblauwe 
dooradering,…een uitdaging die Veneco via een Politiek 
Streekforum aanpakt.  
 
In Oostende is een Cityriver aangelegd. Het vernieuwende 
is dat de weg zo aangelegd wordt dat er een brede centrale 
goot ontstaat. Deze vangt alle regenwater op en heeft een 
veel grotere bergingscapaciteit tijdens intense regenbuien 
dan bij een klassieke ondergrondse riolering.   

 
In eigen regio is er een voorbeeld van onthardingsproject 
in de gemeente Destelbergen t.h.v. de magazijnen van de 
technische dienst. Er werd eveneens een uitgebreide 
opvang voor regenwater gecreëerd. Zo wil de gemeente 
zich voorbereiden op de toekomst, waar langere 
droogteperiodes door de klimaatopwarming een feit zullen 
zijn.  

 
Een gezamenlijk engagement 
Door de ondertekening van het Pact helpen de lokale besturen de globale doelstellingen te verwezenlijken, 
zoals opgenomen in het Burgemeestersconvenant 2030. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe ze hiermee aan 
de slag gaan. Samenwerken met andere gemeenten leidt tot schaalvoordelen en kostenefficiëntie. Hierin 
ligt een verbindende rol voor Veneco. Veneco helpt bij de CO2 -reductie door bijvoorbeeld groepaankopen 
te organiseren o.a. voor het plaatsen van hoogrendementsglas, spouwmuurisolatie, door de gemeenten te 
ontzorgen bij de aankoop van duurzame voertuigen of zonnepanelen te voorzien op overheidsgebouwen.  
 
 
 



 

5 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Veneco  
is een intergemeentelijke vereniging van 21 gemeenten rond Gent: Aalter, Assenede, De Pinte 
Destelbergen, Deinze, Eeklo, Evergem, Gavere, Kaprijke, Kruisem, Lochristi, Lievegem, Maldegem, Melle, 
Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Laureins, Wachtebeke, Zelzate en Zulte.   
 
Naast de kerntaken inzake gemeentelijke dienstverlening gaat Veneco uit van nieuwe noden van de 
gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale 
werking. Veneco bevordert de samenwerking tussen haar vennoten en realiseert projecten van 
gemeentelijk belang zoals het aanleggen van en de reconversie van bestaande bedrijventerreinen, het 
oprichten van bedrijfsverzamelgebouwen, het realiseren van woningprojecten of herbestemmingsprojecten. 
 
 


