
aanbod workshops

1

3

2

4

5

6

7

Waar vind ik klimaatcijfers over mijn gemeente? 
De Provincie biedt je gemeente een kant-en-klaar rapport met o.a. 
gegevens over de CO2-uitstoot, het energieverbruik van huishou-
dens, renovatiepremies, mobiliteit, de productie van hernieuwbare 
energie op het grondgebied, …  Hoe ga ik met dit rapport concreet 
aan de slag? 

Uw gemeente van het gas af!? Via een warmtevisie 
en warmtezoneringsplan naar 100% groene warmte. 
Verwarming vraagt meer dan 60% van de energienood. De transitie 
naar duurzame verwarming vergt een vooruitstrevende visie en de 
opmaak van een warmtezoneringsplan. Als praktijkvoorbeeld lich-
ten we de warmtezoneringsplannen van Aalst en Zelzate toe.

Hoe gaan we samen naar een duurzaam energie-
landschap in 2050? De Provincie ondersteunt steden en ge-
meenten in de transitie naar een hernieuwbaar energiesysteem. Een 
belangrijke stap in de realisatie van de lokale klimaatdoelstellingen! 
In deze sessie bekijken we samen hoe het energielandschap er in 
2050 uit zou kunnen zien. We lichten hiervoor de regionale ener-
gievisie ‘Energielandschap Denderland 2050’ toe en tonen aan de 
hand van het ‘windlandschap Eeklo-Maldegem’ aan welke realisa-
ties vandaag al mogelijk zijn.

Investeren in het groene netwerk als maatregel te-
gen klimaatverandering. Deze sessie reikt instrumenten aan 
om lokale bosuitbreiding, aanleg van kleine landschapselemen-
ten, exotenbestrijding, … te realiseren. Ook het nieuwe Oost-Vlaams 
Fonds Bosuitbreiding en het aanbod uit het milieucontract worden 
toegelicht.

Ga doordacht om met verharding: hou water vast 
aan de bron. Door de aanleg van verharding stroomt regen-
water versneld af en kan het amper infiltreren in de grond. Gevolg : 
risico op zowel wateroverlast als uitdroging! Het provinciaal beleids-
kader Wateradviezen reikt je gemeente verschillende instrumenten 
aan voor de creatie van een waterrobuuste omgeving. 

De steenweg en baanwinkels van morgen. 
Baanwinkels op je grondgebied bieden voordelen qua tewerkstel-
ling, maar ook nadelen, onder andere op vlak van mobiliteit. Zijn 
multifunctioneel  ruimte gebruik en selectief locatiebeleid de enige 
instrumenten om te komen tot leefbare steenwegen? Hoe kunnen 
gemeenten en provincie(s) een partnerschap uitwerken? In deze 
sessie kom je meer te weten over de verschillende stappen in het 
proces.

Aan de slag met lokaal voedsel of korte keten in je 
stad of gemeente. Door de lokale productie en consumptie 
van voedsel, wordt de lokale economie gestimuleerd, het transport 
beperkt, het sociaal weefsel versterkt  en het klimaat gerespec-
teerd. Wil je gemeente lokaal voedsel in de kijker zetten of korte ke-
ten stimuleren? De Provincie helpt je op weg naar een gemeentelijk 
actieplan.
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Hoe sensibiliseer ik jongeren, studenten, leerkrach-
ten rond klimaat? In deze workshop komen 2 praktijkvoorbeel-
den over natuur- en klimaateducatie aan bod.  Fabriek Energiek is 
het nieuw provinciaal doe-centrum over hernieuwbare energie in 
Zelzate. In het project ‘Klimaatgezonde speelplaatsen’ begeleiden 
Provincie en gemeenten scholen om hun speelplaats om te vormen 
tot een groene, avontuurlijke en educatieve speel- en leerplek.

Kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen! 
De provinciale dienst Wonen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen bewijzen met een aantal gezamenlijke projecten dat duur-
zaam wonen ook voor financieel kwetsbare gezinnen haalbaar is. 
Via concrete praktijkvoorbeelden worden de financiële hefbomen 
toegelicht die duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maken. 

Van renoveren tot duurzame buurt! Het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen neemt je mee in een verhaal dat start 
bij de renovatie van een particuliere woning en eindigt bij de reali-
satie van een aangename klimaatgezonde buurt. Volgende onder-
werpen komen concreet aan bod : renovatieadvies en -begeleiding, 
advies voor openbare gebouwen zoals sporthal of bibliotheek, slim 
verkavelen, …

Gestroomlijnd landschap - Realiseren van blauw-
groene netwerken. Beekvalleien kunnen versnipperde 
stukjes natuur verbinden. Een waterloop is ook een link tussen 
diverse beheerders en gebruikers in het landschap. De Provincie 
versterkt deze (natuur)verbinding: brengt partners bij elkaar, re-
aliseert acties aan de eigen waterlopen, subsidieert herstel van 
landschaps elementen rondom en bouwt zo aan een klimaatbe-
stendig landschap. We illu streren realisaties in 8 projectgebieden. 
Ook de ondersteuning via milieucontract, Regionaal Landschap en 
Bosgroep komt hierbij aan bod. 

De trage mobiliteit gaat hard. Trage wegen zijn bestemd 
voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars en fietsers zijn de be-
langrijkste gebruikers. De fiets is hét vervoersmiddel bij uitstek voor 
alle verplaatsingen. Deze duurzame netwerken sluiten best ook aan 
op het openbaar vervoer en vormen van gedeelde mobiliteit. De 
Provincie zet daarom sterk in op de realisatie van deze grensover-
schrijdende zachte netwerken. De Provincie wil samen met alle ge-
meenten deze netwerken realiseren en (mee) betoelagen. 

Een duurzaam bedrijventerrein: van plan tot beheer. 
Uit het provinciaal Klimaatplan blijkt dat er een groot potentieel is 
voor CO2-reductie op de Oost-Vlaamse bedrijventerreinen. Helaas 
worden de kansen daartoe nog onvoldoende benut. Tijdens deze 
info sessie gaan we dieper in op een aantal inspirerende voor-
beelden. We lichten ook de provinciale subsidie voor duurzame 
bedrijven terreinen toe.
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