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1 Inleiding 

1.1 Juridisch kader van het gemeentelijk 

milieubeleidsplan 

Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid regelt hoe de doelstellingen en 

beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen naar het lokale niveau vertaald kunnen worden. Het DABM vormt 

hiermee het decretale kader voor de milieuplanning in Vlaanderen op de drie bestuurlijke niveaus. De verplichting 

tot opmaak van een milieubeleidsplan door het decreet van 5 april 1995 werd echter in 2007 geschrapt. Ook de 

samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die de gemeente afsloot met de Vlaamse overheid verplicht de 

gemeente niet om een milieubeleidsplan op te maken. Indien de gemeente er voor kiest om wel een 

milieubeleidsplan op te maken kan ze op het onderscheidingsniveau van de samenwerkingsovereenkomst een 

aantal punten verzamelen.  

 

Een milieubeleidsplan wordt opgesteld met het oog op de bescherming en het beheer van het milieu op het 

grondgebied van de gemeente. Het geeft op het niveau van de gemeente nadere uitwerking aan het gewestelijk 

en provinciaal milieubeleidsplan. De bepalingen in het gemeentelijk milieubeleidsplan mogen niet afwijken van de 

bindende bepalingen van het gewestelijk en het provinciaal milieubeleidsplan. Binnen de perken van de 

gemeentelijke bevoegdheden kan het gemeentelijk milieubeleidsplan het gewestelijk of provinciaal 

milieubeleidsplan wel aanvullen.  

 

Vlaams Milieubeleidsplan 

Het milieubeleidsplan van de Vlaamse overheid of MINA-plan 3+ zet de krijtlijnen uit voor het milieubeleid 

in Vlaanderen tot en met 2010 (Besl. Vl. Reg. 19 september 2003 en 21 december 2007). Het bepaalt de 

hoofdlijnen van het milieubeleid voor het Vlaams gewest maar geeft ook richting aan het provinciaal en 

gemeentelijk milieubeleid. De Vlaamse overheid startte in 2010 met de opmaak van het Milieubeleidsplan 

2011-2015, de opvolger van het MINA-plan 3+. Dit nieuwe milieubeleidsplan treedt in werking op 1 januari 

2011. 

 

Provinciaal Milieubeleidsplan 

De provincieraad van Antwerpen keurde op 18 december 2008 zijn derde provinciaal milieubeleidsplan 

goed. Dit plan geeft voor de periode 2008-2012 aan wat de provinciale dienst Milieu- en Natuurbehoud op 

milieu- en natuurvlak wil bereiken. 

 

Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die gemeenten en provincies met de 

Vlaamse overheid kunnen afsluiten. Via de samenwerkingsovereenkomst wil de Vlaamse overheid de 

lokale besturen stimuleren om hun milieubeleid uit te bouwen en de integratie met aanverwante 

beleidsdomeinen te bevorderen. Als tegemoetkoming voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt de 

gemeente financiële en inhoudelijke ondersteuning. Een gemeente kan ondertekenen op basisniveau en 

op onderscheidingsniveau. Het basisniveau bestaat uit een twintigtal opgelegde verplichtingen gespreid 

over alle thema’s. Om de samenwerkingsovereenkomst op het onderscheidingsniveau te ondertekenen 

moet de gemeente, naast de verplichtingen uit de basis, een duurzaamheidsambtenaar aanstellen en 35 

punten halen. Die punten haalt de gemeente door een aantal acties uit de voeren uit een lijst van acties 
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die per thema opgesomd zijn. De Vlaamse overheid voorziet ook een subsidie van 50% van de kosten 

voor gemeentelijke milieuprojecten, wel beperkt tot een bepaald budget per gemeente (de 

‘projectenveloppe’). 

1.2 Opmaak van het milieubeleidsplan 

De procedure om een milieubeleidsplan vast te leggen, wordt vastgelegd door het decreet algemene bepalingen 

inzake milieubeleid. Samengevat: 

 

 het College van Burgemeester en Schepenen stelt het ontwerpplan vast en betrekt hierbij de naar haar 

oordeel meest belanghebbende overheidsorganen, instellingen en privaatrechterlijke organisaties; 

 het ontwerpplan wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering, de gemeenteraadsleden, de administraties 

die zetelen in de provinciale milieuvergunningscommissie, de Deputatie, en de door het College 

aangeduide adviesorganen en/of organisaties; 

 het ontwerpplan ligt 60 dagen ter inzage, en dit volgens een voorgeschreven afhandeling qua 

aanplakking, bekendmaking; 

 binnen de 60 dagen onderzoekt de gemeenteraad de ingediende adviezen en bezwaren/opmerkingen, en 

voegt aan het ontwerpplan een overwegingsnota toe; 

 de Gemeenteraad legt het milieubeleidsplan vast en stuurt het door voor verder gevolg, waarbij het nog 

ter inzage wordt gelegd voor het publiek en belanghebbenden. 

 

Het ontwerp milieubeleidsplan werd opgesteld op basis van besprekingen rond verschillende milieuthema’s in 

een aantal werkgroepen. In deze werkgroepen zaten zowel ambtenaren als schepenen van verschillende 

beleidsdomeinen. De verschillende werkgroepen hebben elk één keer vergaderd. Na afloop van alle 

werkgroepvergaderingen werd een plenaire vergadering georganiseerd waarbij iedereen die in een van de 

werkgroepen zat uitgenodigd werd. Op deze plenaire vergadering werden de resultaten van de verschillende 

werkgroepen besproken en geëvalueerd.  

 

Concreet werd gekozen voor de volgende timing: 

 14/09/2010: Advies milieuraad 

 27/09/2010: Vaststelling ontwerpplan door het college van burgemeester en schepenen 

 01/10/2010-30/11/2010: Openbaar onderzoek (Informatie- en inspraakvergadering op 14/10/2010) 

 Onderzoek van de ingediende bezwaren en opmerkingen en opmaak van een overwegingsdocument 

 11/01/2011: Vaststelling milieubeleidsplan door gemeenteraad 

 Verzending van het definitief plan naar de hogere overheden  

1.3 Opbouw van het milieubeleidsplan 

Het milieubeleidsplan werd opgebouwd naar het model van de samenwerkingsovereenkomst die de gemeente 

afsloot met de Vlaamse overheid. De verschillende thematische hoofdstukken van het milieubeleidsplan zijn 

dezelfde als de verschillende hoofdstukken in deze samenwerkingsovereenkomst. Ook in het 

milieujaarprogramma, waarin jaarlijks gerapporteerd wordt over de uitvoering van het milieubeleid, wordt deze 

indeling gevolgd. Binnen elk hoofdstuk vind je een antwoord op volgende vragen:  
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 Waar gaat het over?  

Hierin wordt kort een beschrijving gegeven van het thema en het beleidskader.  

 Waar staan we nu?  

Hierin wordt de bestaande toestand weergegeven. Hierbij is het niet de bedoeling om een gedetailleerd 

overzicht te geven van alles wat de gemeente rond een bepaald thema heeft gedaan, maar wel om de 

belangrijkste verwezenlijkingen op te sommen. 

 Wat willen we bereiken? 

In dit deel wordt de visie van de gemeente over het thema weergegeven en welke doelstellingen de 

gemeente wil bereiken. 

 Hoe gaan we dit bereiken?  

In dit deel worden de acties opgesomd die de gemeente de komende jaren wil uitvoeren om de 

doelstellingen te bereiken. 

 

Na de thematische hoofdstukken volgt nog een samenvattende actietabel met per actie een indicatie van timing, 

betrokkenen en middelen. 

1.4 Uitgangspunten en krachtlijnen van het 

gemeentelijk milieubeleidsplan 

De gemeente Bornem streeft ernaar om duurzame ontwikkeling en milieu te integreren in alle beleidsdomeinen 

en in de werking van alle gemeentelijke diensten. Hiermee wil het gemeentebestuur haar voorbeeldfunctie op het 

vlak van milieu en duurzame ontwikkeling maximaal waarmaken. De gemeente kan immers pas van haar 

inwoners vragen om duurzamer en milieuvriendelijker te gaan leven indien ze zelf het goede voorbeeld geeft. 

Bornem heeft hierin al een hele weg afgelegd en een aantal belangrijke stappen gezet. De komende jaren zal 

deze weg verder gezet worden en zullen er nog extra inspanningen gedaan worden om dit te bereiken.  

 

Het is ook noodzakelijk verder te werken aan het verbreden van het draagvlak voor duurzame ontwikkeling en 

milieu bij het gemeentepersoneel. Dit zal gebeuren door hen te informeren, sensibiliseren en voldoende opleiding 

te voorzien.  

 

Daarnaast wil de gemeente ook bij de burgers en overige doelgroepen (scholen, bedrijven, verenigingen, …) een 

groter draagvlak creëren voor milieu en duurzame ontwikkeling zodat zij aangezet worden tot een duurzamer 

gedrag en levensstijl. Dit zal enerzijds gebeuren door deze doelgroepen maximaal te informeren en 

sensibiliseren, anderzijds door het voorzien van financiële stimulansen of beloningen voor duurzame of 

milieuvriendelijke aankopen, handelingen, … . 

 

De gemeente wil het handhavingsbeleid verder ontwikkelen. Het uitgangspunt van het handhavingsbeleid is in de 

eerste plaats om alle vormen van hinder te voorkomen. Met de goedkeuring van het Milieuhandhavingsdecreet 

heeft de gemeente extra mogelijkheden gekregen om een doeltreffend handhavingsbeleid uit te voeren. 

 

Naast deze algemene krachtlijnen zijn er binnen het gemeentelijk milieubeleid een aantal aandachtspunten en 

thema’s die de komende jaren met bijzondere aandacht gevolgd zullen worden: 
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 Het terugdringen van de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen bij de inwoners en het aanpakken van 

de zwerfvuilproblematiek; 

 Het energie- en klimaatbeleid verder uitvoeren en uitbouwen; 

 Als landelijke gemeente is het behoud van de open ruimte en natuurwaarden een belangrijk 

aandachtspunt voor Bornem; 

 Het waterbeleid en het creëren van ruimte voor water blijft eveneens belangrijk aangezien grote delen van 

Bornem vroeger natuurlijk overstromingsgebied waren; 

 Het behoud van de biodiversiteit (de verscheidenheid van alle levende wezens: dieren, planten, zwammen 

en micro-organismen) is eveneens een belangrijk aandachtspunt. 

 

Dit milieubeleidsplan bouwt verder op de hierboven beschreven uitgangspunten en krachtlijnen. Zij vormen de 

basis voor de doelstellingen en acties die in dit plan zijn opgenomen.  
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2 Instrumentarium 

2.1 Milieubeleid in de gemeente 

De lokale overheden vervullen een belangrijke rol in het milieubeleid. De gemeenten hebben over de jaren heen 

een zeer breed gamma van taken inzake milieuthema’s gekregen. De taken van de dienst milieu- en 

natuurontwikkeling zijn dan ook zeer divers en uitgebreid. Hieronder worden de belangrijkste taken in willekeurige 

volgorde opgesomd: 

 

 Hinderlijke inrichtingen: vergunningen, controles 

 Hinder: behandeling problemen/klachten rond lawaai, geur, ongedierte, … 

 Afval: inzameling, preventie, sensibilisatie 

 Natuur: uitvoering GNOP, natuurvergunningen, bescherming biodiversiteit, beheer gemeentelijke 

natuurgebieden 

 Energie: energiezorg, alternatieve energie 

 Mobiliteit: opvolgen hinder en duurzame aspecten mobiliteitsplanning 

 Bodem: opmaak inventaris risicogronden, opvolgen bodemsaneringen 

 Water: integraal waterbeheer, rationeel watergebruik, ecologische inrichting van waterlopen en vijvers, beheer 

van baangrachten, waterkwaliteit 

 Groen: aanleg en beheer openbaar groen, wegbermbeheer 

 Landbouw: landbouwtelling, promotie biologische landbouw 

 Duurzame ontwikkeling: lokale agenda 21, duurzaamheidsloket, domeinoverschrijdende opvolging en 

coördinatie van een aantal projecten betreffende duurzame ontwikkeling 

 Participatie: milieuraad, GNOP-begeleidingscommissie, compostmeesterwerking, groene peters en meters 

 Educatie: milieu- en natuursensibilisering, bebloemingsactie, kinderboerderij Barelhoeve, tentoonstellingen 

 Interne milieuzorg 

 Uitbouw van een milieuloket en eerstelijnsmilieuzorg 

 

Tabel 1 geeft een overzicht van de ambtenaren werkzaam binnen de dienst milieu- en natuurontwikkeling. 

 

Functie %VTE 

Milieuambtenaar 1 VTE 

Duurzaamheidsambtenaar 1 VTE 

Milieudeskundige 2 VTE 

Administratief medewerkster 1 VTE 

Tabel 1: Overzicht van de ambtenaren van de dienst milieu- en natuurontwikkeling 
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2.2 Lokale actoren op milieugebied 

Milieuraad 

De gemeente beschikt over een adviesorgaan inzake milieuthema’s: de milieuraad. In de raad zitten 

vertegenwoordigers van lokale milieu- en natuurverenigingen, naast vertegenwoordigers uit sociaal-culturele 

organisaties en beroepsgroepen zoals land- en tuinbouwers en inwoners van de gemeente. Deze raad adviseert 

de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De gemeente ondersteunt de werking van de 

milieuraad door onder meer het uitvoeren van secretariaatswerk en het ter beschikking stellen van lokalen. De 

adviesraad rapporteert over haar werking via een jaarverslag en streeft naar een samenwerking met andere 

gemeentelijke adviesraden. 

 

Stilteplatform 

Het stilteplatform, een werkgroep van een 25-tal ambtenaren en burgers, ligt aan de basis van de erkenning van 

het stiltegebied in Bornem. De werkgroep werkt projecten rond stilte uit. Bij de uitwerking van de diverse 

initiatieven wordt er getracht om grensoverschrijdend te werk te gaan: kunst, cultuur, leefmilieu, … komen aan 

bod. 

 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid 

Sinds 1992 heeft de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. Met de 

samenwerkingsovereenkomst wil de Vlaamse overheid de lokale besturen stimuleren om hun milieubeleid uit te 

bouwen en de integratie met aanverwante beleidsdomeinen te bevorderen. Als tegemoetkoming voor het 

uitvoeren van acties krijgt de gemeente financiële en inhoudelijke ondersteuning.  

 

Provincie Antwerpen 

De gemeente werkt voor de uitwerking van het milieubeleid samen met de provincie. Hiervoor werd een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld en goedgekeurd door de Gemeenteraad van 8 april 1997. De 

samenwerkingsovereenkomst bestaat uit een basisniveau en een projectniveau, zo organiseert de provincie 

onder meer een periodiek milieuoverleg. Verder doet de gemeente beroep op de diensten van het PIH 

(Provinciaal Instituut voor Hygiëne). 

 

IVAREM 

IVAREM is de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer van de regio Mechelen. IVAREM is 

onder andere actief op volgende vlakken: de huis-aan-huis inzameling van afval, het exploiteren van 

containerparken, het verwerken van restafval en grofvuil en het composteren van groenafval.  In de gemeente 

staat IVAREM onder meer in voor het afvalbeheer, het exploiteren van het containerpark en het inzamelen van 

grof vuil en selectieve afvalfracties. De Gemeenteraad keurde de beheeroverdracht goed op 22 april 2003. 

 

IGEMO 

IGEMO is de intergemeentelijke vereniging voor de ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving. IGEMO 

heeft als doel de duurzame ontwikkeling van de streek op zowel ecologisch, economisch als sociaal vlak te 

bevorderen. De gemeente doet voor een aantal zaken beroep op de ondersteuning van IGEMO zoals de opmaak 

van een beheerplan voor Breeven en de realisatie van een trage wegennetwerk. 
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Regionaal Landschap 

De gemeente maakt deel uit van het Regionaal Landschap Schelde-Durme. Een regionaal landschap is een 

samenwerkingsverband tussen de 'open-ruimtegebruikers' van een streek, meerbepaald provincie, gemeenten, 

en verenigingen voor natuur, toerisme, landbouw en wildbeheer. Een regionaal landschap heeft als doel om het 

typische landschap, de natuur en de streekidentiteit te behouden en te versterken. 

 

Bosgroep 

De gemeente behoort tot de Bosgroep Antwerpen-Zuid. Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband 

tussen zowel openbare als privé boseigenaars. Via de bosgroepen tracht het Agentschap voor Natuur en Bos 

een uitgebreide dienstverlening aan te bieden die de boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen. Deze 

dienstverlening houdt onder andere in dat de bosgroepen kunnen optreden als organisatoren van gezamenlijke 

beheerswerken en houtverkoop. De eigenaars krijgen ook allerlei bosbouwkundige informatie, in de vorm van 

individueel advies, opleidingen en excursies. 

 

LOGO 

Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) werkt in opdracht van de Vlaamse overheid aan 

gezondheidsbevordering en ziektepreventie. De vereniging houdt zich ook bezig met het thema ‘milieu en 

gezondheid’. Bornem maakt deel uit van LOGO regio Mechelen. In samenwerking met LOGO worden er 

campagnes en acties uitgewerkt binnen het thema ‘milieu en gezondheid’. Enkele voorbeelden van thema’s waar 

LOGO rond werkt zijn gezond wonen (o.a. binnenluchtkwaliteit), elektromagnetische velden (GSM-straling, 

hoogspanningslijnen), verkeer en gezondheid, enz. 

 

VMM 

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en 

controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op 

grondwaterwinning, verleent advies op milieuvergunningsaanvragen en zorgt voor de planning van en toezicht op 

de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van reguleringsinstantie voor water. Verder bewaakt de VMM 

de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost, en doet ze beleidsvoorstellen. 

2.3 Interne Milieuzorg (IMZ) 

Een gemeente kan maar geloofwaardig overkomen inzake milieubeleid als ze zelf ook milieuvriendelijk handelt. 

Het gemeentebestuur vervult immers een belangrijke voorbeeldfunctie naar de burgers toe en hoopt door zijn 

eigen werking milieuvriendelijker en duurzamer te maken ook burgers er toe aan te zetten om milieuvriendelijker 

en duurzamer te gaan denken en leven. Daarom werd gestart met een aantal initiatieven die de werking van de 

gemeente als organisatie milieuvriendelijker en duurzamer maken. 

 

Sinds 2002 is in de gemeente Bornem het duurzaamheidsteam actief, waarin personeelsleden van verschillende 

diensten zetelen. Het duurzaamheidsteam komt 1 keer per jaar samen rond verschillende 

duurzaamheidsthema’s. Knelpunten en evoluties worden besproken en opgevolgd in het duurzaamheidsteam. 

Vanuit het duurzaamheidsteam werden een aantal kleine thematische IMZ-werkgroepen opgericht. Zij bereiden 

acties voor en doen concrete voorstellen aan het college van burgemeester en schepenen. Momenteel zijn er 19 

IMZ-werkgroepen actief. In deze werkgroepen zetelt zowel personeel dat verantwoordelijk is voor aankopen als 

uitvoerend personeel dat de aangekochte producten zal gebruiken. De frequentie waarop deze werkgroepen 
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vergaderen hangt af van  thema tot thema, aangezien voor sommige thema’s reeds belangrijke stappen 

genomen zijn zodat regelmatig vergaderen geen zin meer heeft. 

 

Momenteel zijn volgende werkgroepen actief: 

 Schoonmaakmiddelen 

 Verven 

 Catering 

 Kantoormateriaal: papier 

 Kantoormateriaal: toestellen 

 Kantoormateriaal: schrijfgerief, classificatie, … 

 Secundaire grondstoffen: compost 

 Secundaire grondstoffen: gebroken steenpuin 

 Secundaire grondstoffen: gefreesde asfalt 

 FSC-gelabeld hout 

 Afvalpreventie administratie 

 Afvalpreventie technische dienst 

 Inkten 

 Garage 

 Gemeentelijk watergebruik 

 Hinder 

 Mobiliteit 

 Energie  

 Herbicidenreductie 

 

Binnen de IMZ-werking loopt de opvolging van de goedgekeurde voorstellen soms niet voldoende vlot. Daarom 

zal er in de toekomst meer aandacht geschonken worden aan de opvolging van de voorgestelde maatregelen. Er 

zal nagegaan worden op welke manier concrete afspraken kunnen gemaakt worden omtrent opvolging en 

uitvoering van IMZ-maatregelen.  

 

Er zal meer aandacht geschonken worden aan de communicatie over de gemeentelijke voorbeeldprojecten, 

zowel intern als extern, om zo de gemeentelijke voorbeeldfunctie maximaal te laten renderen. 

2.4 Communicatie en sensibilisatie 

Een verstoring van het leefmilieu is het gevolg van menselijke activiteiten (industriële productie, verkeer, 

huishoudens, …) die milieudruk veroorzaken. Indien men met succes de milieudruk van een gemeente wenst te 

verminderen, is inzicht in de verschillende maatschappelijke activiteiten die bijdragen tot het milieuprobleem 

vereist. Op hun beurt zullen activiteiten kunnen toegewezen worden aan bepaalde doelgroepen. Voorbeelden 

van doelgroepen zijn: gezinnen, scholen, industriële bedrijven, kleinhandel, landbouw, toerisme enz. De 

milieuhinder vloeit voort uit de activiteiten die de respectievelijke doelgroepen uitoefenen, maar ter zelfde tijd is 

de doelgroep in kwestie het best geplaatst om de hinder op te lossen. In deze perceptie zijn doelgroepen 

belangrijke hoofdrolspelers in het milieubeleid: doelgroepen worden gezien als noodzakelijke partners voor de 

oplossing van de milieuproblemen. Een echte doorbraak in de uitvoering van het milieubeleid kan er alleen 

komen met de medewerking van de veroorzakers van de milieuproblemen. Het is dan ook van essentieel belang 

dat het milieubeleid gedragen wordt door de verschillende groepen tot wie het milieubeleid zich richt. 
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Binnen het gemeentelijk milieubeleid zijn volgende doelgroepen prioritair te benaderen: 

 Gemeentelijke diensten 

 Huishoudens 

 Bedrijven/handelaars 

 Scholen 

 Verenigingen 

 

De verschillende doelgroepen moeten elk op een andere manier benaderd worden met een mix van 

communicatiekanalen en acties die zich specifiek richten op de diverse doelgroepen. 

Binnen de verschillende thema’s van dit milieubeleidsplan worden de initiatieven rond communicatie en 

sensibilisatie specifiek voor het betreffende thema besproken (zie hoofdstuk 3 t.e.m. 11). Hieronder wordt een 

overzicht gegeven van de communicatiemiddelen die de gemeente momenteel inzet en de volgende jaren zal 

inzetten. Eerst wordt een overzicht gegeven van de algemene communicatie en dan worden de 

communicatiemiddelen per doelgroep besproken. 

 

Algemeen 

Verschillende communicatie-instrumenten worden complementair aan elkaar ingezet om bij een zo breed 

mogelijke doelgroep een zo groot mogelijk milieubewustzijn én een zo groot mogelijke gedragsverandering te 

bewerkstelligen. Hiervoor zal de gemeente informeren, sensibiliseren en educatie voorzien. Met informeren wordt 

een eenzijdige overdracht van informatie beoogd die een verhoging van de milieukennis tot gevolg heeft. Door 

middel van sensibilisatie wordt de burger gevoelig gemaakt voor de milieuproblematiek zodat hij/zij het ook als 

zijn eigen probleem gaat beschouwen. Educatie tenslotte slaat op het leerproces dat de burger doorloopt waarbij 

hij zich milieuverantwoorde handelingen eigen maakt die hem in staat stellen de beoogde doelstellingen ook te 

realiseren.  

 

Volgende communicatiemiddelen kunnen ingezet worden al naargelang de keuze van de doelgroep en de 

boodschap die men wil brengen: 

 overleg 

 opleidingen/ studiedagen 

 scholencampagnes 

 educatieve pakketten, educatieve koffers 

 infomomenten 

 tentoonstellingen 

 projecten 

 folders, affiches, brochures 

 theaterproducties 

 gemeentelijke infobladen (Bornem Magazine en Bornem Info) 

 intergemeentelijke infobladen 

 website 

 lichtkranten 

 e-mailberichten 

 excursies 

 persmomenten, persberichten 

 inzet van duurzame vrijwilligers (bv. compostmeesters) 
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Het integrale communicatiebeleid voorziet de inzet van voornoemde communicatiemiddelen die hetzij in eigen 

beheer ontwikkeld worden, hetzij via een samenwerking met hogere overheden en andere partners zoals VVSG, 

Bond Beter Leefmilieu, Tandem, Ecolife, …  

 

Doelgroep eigen personeel  

Gezien de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft, is het van groot belang dat het gemeentepersoneel 

voldoende geïnformeerd, gesensibiliseerd en opgeleid is met betrekking tot de verschillende milieuthema’s. 

Daarnaast is het ook belangrijk dat de gemeentelijke mandatarissen de voorbeeldfunctie op vlak van milieu en 

duurzame ontwikkeling mee uitdragen.  

 

Schriftelijke communicatie rond milieuthema’s gebeurt momenteel via e-mail, via het personeelsblad ‘Beterweter’ 

en via promotiemateriaal dat door externen aangeleverd wordt (bv. voor de campagne ‘Ik kyoto’). Een 

mondelinge, interactieve  communicatie (face to face) is echter zeker zo belangrijk. Dit kan in groep zijn, bv. een 

mondelinge toelichting tijdens een vergadering, eventueel gecombineerd met een vormingsmoment. De 

informatie die tijdens deze toelichtingen gegeven wordt, dient niet altijd werk gerelateerd te zijn (bv. energietips 

voor thuis, info over een samenaankoop groene stroom,…). Deze benadering in groep (per gebouw) kan 

gecombineerd worden met een meer individuele benadering van diensten of personeelsleden.  Ook ludieke 

sensibilisatieacties of een wedstrijdformule bieden een meerwaarde en verhogen de slaagkansen van de 

communicatie. 

 

Voor mondelinge communicatie zal ook samengewerkt worden met personeelsleden die het milieubewustzijn 

mee willen promoten, zoals de gebouwverantwoordelijken die instaan voor de opvolging van het energieverbruik 

van de gebouwen. Zo kan er bv. een rondgang georganiseerd worden in een gebouw samen met de 

gebouwverantwoordelijke en het personeel waarbij informatie wordt gegeven rond de milieumaatregelen die in 

het gebouw werden genomen. 

 

Het personeel zal ook aangespoord worden om zelf mee na te denken over duurzame maatregelen. Om dit te 

stimuleren kan er bv. een prijs uitgereikt worden onder het personeel voor de beste milieutip. Belangrijk is dat de 

tips die personeelsleden geven worden, kort opgevolgd worden en dat er ook effectief iets mee gebeurt. Het 

personeel zal ook meer geïnformeerd worden over duurzame maatregelen die uitgevoerd worden.  

 

Het aspect vorming en opleiding is eveneens zeer belangrijk. Dit is niet alleen van belang voor het personeel 

maar ook voor de gemeentelijke mandatarissen. De betrokken personeelsleden en/of schepenen volgen geregeld 

opleidingen of bijscholingen met betrekking tot een milieuthema. Naast externe opleidingen worden er ook 

workshops georganiseerd voor het personeel op de werkvloer.  

 

De gemeente zal het personeel de komende jaren blijven informeren, sensibiliseren en opleiden met betrekking 

tot milieu en duurzame ontwikkeling. Op die manier wil ze een breed intern draagvlak creëren voor het 

milieubeleid. Duurzaamheid en aandacht voor milieuthema’s worden opgenomen in de werking van alle 

gemeentelijke diensten en elk personeelslid.  

Om doeltreffender te communiceren naar het personeel zal meer dan vroeger ingezet worden op mondelinge 

communicatie, waarbij interactie en eigen inbreng van het personeel maximaal gestimuleerd wordt. 

 

Doelgroep huishoudens 

De doelgroep huishoudens bevat alle individuele burgers en is dus een ruime en belangrijke doelgroep. Het is 

noodzakelijk om binnen deze doelgroep een aantal subdoelgroepen af te bakenen om deze via specifieke 

communicatie te bereiken (bv. jong-gepensioneerden, …).  
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Voor de huishoudens wordt een mix van instrumenten ingezet: 

 Infomomenten en workshops 

 Informatiepunt voor burgers 

 Folders, brochures, affiches,… 

 Website 

 Gemeentelijke infobladen (Bornem Magazine en Bornem Info) 

 Intergemeentelijke infobladen 

 Tentoonstellingen 

 Open milieuraden 

 Acties  

 Campagnes (bv. energiescans,…) 

 Subsidies 

 Regionale pers 

 Bewonersbrieven (naar bv. een buurt) 

 Cursussen (bv. compostmeestercursus) 

 

De communicatie over milieuthema’s gebeurt rond verschillende onderwerpen. De keuze van de onderwerpen 

waarover gecommuniceerd wordt, gebeurt op basis van de actualiteit of op basis van de verplichte sensibilisatie 

in het kader van de samenwerkingsovereenkomst. In de toekomst zal er ook werk gemaakt worden van een 

jaarplanning of meerjarenplanning. Zo kan er bv. gewerkt worden rond een jaarthema (bv. zwerfvuil). In de loop 

van dat jaar wordt dan via verschillende kanalen over dat thema gecommuniceerd.  

 

Op de gemeentelijke website staat informatie over verschillende milieuthema’s. Deze informatie is te vinden 

onder de pagina’s ‘milieu’. Om bepaalde thema’s meer in de kijker te plaatsen kunnen deze gedurende een 

periode op de homepage geplaatst worden. 

 

Ook vrijwilligers (bv. de Stiltewerkgroep, groene peters en meters) vormen een belangrijke schakel bij het 

sensibiliseren van de burger. Zij staan dicht bij de mensen en kunnen via hun eigen ervaringen burgers 

overtuigen om duurzamer te gaan leven. De vrijwilligers worden ondersteund en bijgeschoold en er wordt 

regelmatig overleg met hen gepleegd. 

 

De gemeente zal de komende jaren blijven ijveren om bij de inwoners een breed draagvlak te creëren voor het 

gemeentelijk milieubeleid en hen aan te zetten tot een milieubewuste levenshouding. Ze zal hierbij alle nuttige 

communicatiemiddelen zo efficiënt mogelijk blijven inzetten. 

 

Doelgroep scholen 

De toekomstige generaties zitten nu op de schoolbanken. Het is belangrijk dat jonge mensen stilstaan bij de 

impact van hun eigen gedrag op het milieu. Milieuzorg in het onderwijs legt een basis voor een milieuvriendelijker 

gedrag in het verdere leven van de leerlingen. Via milieuzorg kunnen scholen een theoretische milieueducatieve 

benadering in praktisch werk omzetten en zo het milieubewustzijn aanscherpen bij de leerlingen. Bovendien 

worden via de leerlingen ook hun ouders en grootouders bereikt. 

 

De gemeente neemt verschillende initiatieven voor de scholen. Jaarlijks werd er een overleg georganiseerd met 

de scholen. Een aantal andere diensten plannen jaarlijks ook een overleg met de scholen. Er zal onderzocht 

worden of een scholenoverleg met de verschillende gemeentelijke diensten samen kan georganiseerd worden. 
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Op die manier moeten  de scholen niet voor elke gemeentelijke dienst een overleg bijwonen. Daarnaast zal ook 

via individuele contacten met de scholen gecommuniceerd worden.  

 

Een aantal initiatieven voor de scholen zijn: 

 Duurzaamheidscharter: Aan alle scholen wordt jaarlijks het Duurzaamheidscharter bezorgd. Dit is een 

aanstiplijst met vragen over de milieuwerking in de school. Als het charter wordt ingevuld krijgen de leerlingen 

van het eerste leerjaar een gratis brooddoos van de gemeente. 

 Compostscholenactie: Met ondersteuning van een compostmeester composteert de school haar groente- en 

fruitafval en leren de leerlingen wat composteren is.  

 Het Kleuterpad, het Duurzaamheidspad en het Natuurleerpad aan de kinderboerderij worden bezocht door 

scholen van binnen en buiten Bornem en geven informatie over natuur, milieu en duurzaamheid. 

 

De gemeente zal de scholen er toe aan te zetten om milieu en duurzame ontwikkeling op te nemen in het 

lesprogramma en in het beleid van de school, dit zowel naar leerlingen, personeel, ouders en de eigen 

infrastructuur.  

 

Doelgroep verenigingen 

Verenigingen zijn een zeer goed kanaal om via te communiceren inzake milieu en duurzaamheid. De goede 

organisatie en werking van een vereniging bieden heel wat mogelijkheden om de milieuboodschap op een 

gestructureerde wijze aan een zo groot mogelijke groep over te brengen. De verenigingen kunnen via de 

gemeentelijke adviesraden bereikt worden. Enkel de jeugdverenigingen kunnen gemakkelijk per e-mail bereikt 

worden. De andere verenigingen worden meestal per brief aangeschreven.  

 

Belangrijk is dat er zeer specifiek gecommuniceerd wordt rond bepaalde thema’s, afhankelijk van de aard en de 

samenstelling van de vereniging. Milieuacties kunnen in samenwerking met verenigingen georganiseerd worden, 

op voorwaarde dat er een link is met de activiteiten van de vereniging, bv. een dag rond trage wegen in 

samenwerking met een wandelvereniging. 

 

De gemeente kan een lijst met vormingen en sprekers rond milieu en duurzame ontwikkeling opmaken, vooral 

gericht naar socio-culturele verenigingen. In deze lijst zullen lokale activiteiten opgenomen worden (bv. 

duurzaamheidspad), sprekers van verschillende organisaties (Tandem, IGEMO, Dialoog,…), maar ook 

vormingen in het cultureel centrum, enz. De gemeente kan een zaal en de nodige technische middelen (o.a. 

projector) ter beschikking stellen, helpen bij de praktische organisatie, enz.  

 

Er zullen verschillende initiatieven genomen worden die de verenigingen moeten stimuleren om milieu en 

duurzame ontwikkeling op de agenda te zetten. De verenigingen zullen aangespoord en ondersteund worden om 

activiteiten rond milieu en duurzame ontwikkeling op te nemen in hun programma. 

 

Doelgroep bedrijven en handelaars 

Deze doelgroep is ruim, gaande van lokale handelaars en KMO’s tot industriële bedrijven. Bedrijven hebben een 

belangrijke invloed op het leefmilieu, maar ze beïnvloeden ook het consumptiegedrag van de burgers.  

 

De communicatie met de handelaars en bedrijven gebeurt voornamelijk via: 

 de gemeentelijke website 

 infovergaderingen 
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Vanaf het najaar van 2010 geeft de gemeente een handelaarsnieuwsbrief uit waarin ook milieuthema’s aan bod 

zullen komen. In samenwerking met de ambtenaar lokale economie kunnen er overlegmomenten en 

informatievergaderingen (bv. over milieuvergunningen) georganiseerd worden met bedrijven en/of handelaars. 

Daarnaast zal er ook samen met de handelaars getracht worden om evenementen die in samenwerking met de 

handelaars georganiseerd worden,  milieuvriendelijker te maken (bv. ‘Bornem zingt’).  

 

De bedrijven en handelaars hebben een vertegenwoordiger in de gemeentelijke milieuraad, waardoor ze ook 

inspraak hebben in het gemeentelijk milieubeleid.  

 

De gemeente zal de komende jaren de communicatie met de handelaars en bedrijven rond milieuthema’s 

uitbreiden en optimaliseren. 

2.5 Milieubarometer 

De milieubarometer is een instrument dat bestaat uit een aantal indicatoren. Indicatoren zijn parameters die 

betrekking hebben op verschillende milieuthema’s zoals water, energie, natuur, mobiliteit, … Deze parameters 

worden op jaarlijkse of 2-jaarlijkse basis bijgehouden. Zo kunnen we de acties, die in dit milieubeleidsplan zijn 

opgenomen, opvolgen, waarnemen of de genomen maatregelen de gewenste effecten hebben en indien nodig 

het milieubeleid bijsturen. De milieubarometer is dus een instrument dat het gemeentelijke milieubeleid mee 

ondersteunt. Het is daarnaast ook een middel om over het gemeentelijk milieubeleid te communiceren. Dit 

gebeurt o.a. via de gemeentelijke website en de gemeentelijke infobladen.  

 

De gemeente Bornem heeft reeds verschillende jaren een milieubarometer die jaarlijks geactualiseerd wordt. In 

totaal worden 44 indicatoren opgevolgd. Niet alle opgenomen indicatoren zijn nog even relevant en het is dan ook 

zinvol om de indicatoren te evalueren. De komende jaren zal onderzocht worden welke indicatoren behouden 

kunnen blijven, welke indicatoren kunnen verdwijnen en welke nieuwe indicatoren eventueel kunnen opgenomen 

worden in de milieubarometer. Voor de verschillende indicatoren zullen – indien mogelijk – concrete 

resultaatsverbintenissen geformuleerd worden. Deze concrete doelstellingen zullen opgenomen worden in de 

vernieuwde milieubarometer. 

2.6  Acties instrumentarium 

Hieronder worden de acties die binnen het thema instrumentarium verspreid staan nog eens op een rijtje gezet. 

Naargelang de noodzaak of evoluties binnen het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke werking kunnen 

uiteraard nog bijkomende acties uitgevoerd worden.   
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1. Interne milieuzorg 

Actie 1.1  Er zal meer aandacht geschonken worden aan de communicatie over de gemeentelijke 

voorbeeldprojecten, zowel intern als extern, om zo de gemeentelijke voorbeeldfunctie maximaal 

te laten renderen. 

2. Sensibilisatie en communicatie 

Actie 2.1  Meer werk maken van mondelinge communicatie naar het eigen personeel. 

Dit kan in groep zijn, bv. een mondelinge toelichting tijdens een vergadering, eventueel gecombineerd 

met een vormingsmoment. De informatie die tijdens deze toelichtingen gegeven wordt, dient niet altijd 

werk gerelateerd te zijn (bv. energietips voor thuis, info over een samenaankoop groene stroom,…). 

Deze benadering in groep (per gebouw) kan gecombineerd worden met een meer individuele benadering 

van diensten of personeelsleden.  Ook ludieke sensibilisatieacties of een wedstrijdformule bieden een 

meerwaarde en verhogen de slaagkansen van de communicatie. 

Actie 2.2  Er zal onderzocht worden of een scholenoverleg met de verschillende gemeentelijke diensten 

samen kan georganiseerd worden.  

Op die manier moeten  de scholen niet voor elke gemeentelijke dienst een overleg bijwonen. 

Actie 2.3  De gemeente kan een lijst met vormingen en sprekers rond milieu en duurzame ontwikkeling 

opmaken, vooral gericht naar socio-culturele verenigingen.  

In deze lijst zullen lokale activiteiten opgenomen worden (bv. duurzaamheidspad), sprekers van 

verschillende organisaties (Tandem, IGEMO, Dialoog,…), maar ook vormingen in het cultureel centrum, 

enz. De gemeente kan een zaal en de nodige technische middelen (o.a. projector) ter beschikking 

stellen, helpen bij de praktische organisatie, enz.  

Actie 2.4  In samenwerking met de ambtenaar lokale economie kunnen er overlegmomenten en 

informatievergaderingen (bv. over milieuvergunningen) georganiseerd worden met bedrijven 

en/of handelaars.  

Actie 2.5  Er zal samen met de handelaars getracht worden om evenementen die in samenwerking met 

de handelaars georganiseerd worden, milieuvriendelijker te maken (bv. ‘Bornem zingt’).  

3. Milieubarometer 

Actie 3.1  Er zal onderzocht worden welke indicatoren van de milieubarometer behouden kunnen blijven, 

welke indicatoren kunnen verdwijnen en welke nieuwe indicatoren eventueel kunnen 

opgenomen worden in de milieubarometer.  

Actie 3.2  Voor de verschillende indicatoren zullen – indien mogelijk – concrete resultaatsverbintenissen 

geformuleerd worden. Deze concrete doelstellingen zullen opgenomen worden in de 

milieubarometer.



3   AFVAL 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   17 

3 Afval 

3.1 Waar gaat het over? 

Het begrip afval definieert men als elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen. Het ontstane afval waarvan men zich dus ontdoet, dient verwerkt te worden, 

liefst op de milieuvriendelijkste manier. De ladder van Lansink stelt in dit verband een voorkeursrangorde op hoe 

afval het best verwerkt wordt, startend bij de meest milieuvriendelijke en eindigend bij de meest milieubelastende 

manier. De eerste trede van de ladder stelt dat afval het best vermeden wordt. De tweede sport stelt dat het afval 

hergebruikt dient te worden. Indien dit niet mogelijk is, kan het afval nog gerecycleerd worden. Een minder goede 

optie betreft het verbranden van afval met energierecuperatie. En in laatste instantie, als onderste trede van de 

ladder van Lansink, komt storten van het afval als verwerkingswijze. 

 

Het hoofdstuk afval hangt nauw samen met het hoofdstuk milieuverantwoord productgebruik. Milieuverantwoord 

productgebruik houdt immers in dat men kiest voor producten die geen of weinig milieueffecten veroorzaken in 

hun levensloop, dus van de grondstoffase tot en met de afvalfase. 

 

Beleidskader 

Het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) omvat 

ondermeer bepalingen in verband met de doelstellingen van het gewestelijke afvalbeleid, preventie, hergebruik 

en recuperatie, beheer en verwijdering, sectorale uitvoeringsplannen, veiligheidsmaatregelen, Vlaamse 

Openbare Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), milieuheffingen en toezicht- en strafbepalingen. Hierbij krijgt het 

principe van de preventie van afvalstoffen de voorkeur. De ophaling en inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 

dienen ingevolge artikel 15 van het Afvalstoffendecreet te worden geregeld door een gemeentelijk reglement. 

 

Het Vlaams Reglement inzake de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (VLAREA) verenigt een geheel van 

besluiten inzake afvalbeheer zoals de aanvaardingsplicht en terugnameplicht, de afvalstoffenindeling en de 

inzameling, vervoer en verwerking van afvalstoffen. Met het VLAREA dient rekening gehouden te worden voor 

ondermeer de behandeling van op het containerpark selectief ingezamelde afvalstoffen. 

 

Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2007-2011 bevat de strategie, taakstellingen en acties van 

OVAM. De gemeente dient hierop te anticiperen en bijvoorbeeld selectief afval in te zamelen en te composteren. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest bevat verschillende doelstellingen 

rond afval zoals het stimuleren van afvalpreventie, hergebruik en een selectieve inzameling van afvalstoffen. 
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3.2 Waar staan we nu? 

Het gemeentelijk afvalbeleid is er enerzijds op gericht om de hoeveelheid afval geproduceerd in de gemeente te 

verminderen en anderzijds om prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. 

 

De grootste fractie van de afvalstoffen die in de gemeente geproduceerd worden zijn afkomstig van de 

huishoudens. Bornem tracht de inwoners dan ook aan te zetten om afval te vermijden. Zo zijn er anti-reclame 

stickers verkrijgbaar op het gemeentehuis en kunnen jeugdverenigingen herbruikbare bekers ontlenen bij de 

gemeente. Verder werkt Bornem samen met de intergemeentelijke vereniging IGEMO die op verschillende 

manieren de inwoners sensibiliseert omtrent hun afvalgebruik en de mogelijkheden om afval te voorkomen. 

 

evolutie hoeveelheid huisvuil en grof vuil in relatie met de bevolkingsevolutie
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Grafiek 1: Evolutie hoeveelheid huisvuil en grof vuil 

 

Vanaf 1999 is er, tengevolge van het nieuwe retributiesysteem voor afval, een duidelijke daling van de 

hoeveelheid restafval enerzijds en van de hoeveelheid afval per inwoner anderzijds. De laatste jaren blijft de 

hoeveelheid vrij stabiel. 

 

Het hergebruik van materialen wordt gestimuleerd door kringloopcentra. Herbruikbare materialen worden in de 

gemeente ingezameld door het kringloopcentrum. De goederen worden in de kringloopwinkel en 

tweedehandswinkel opnieuw te koop aangeboden. In de gemeente is er verder een werkgroep van 

compostmeesters. Deze ervaringsdeskundigen ondersteunen de inwoners met raad en daad bij de eigen 

verwerking van hun groenten-, fruit- en tuinafval. De compostmeesters hebben een demonstratieplaats 

thuiscomposteren, gelegen op de gemeentelijke kinderboerderij, waar in de praktijk getoond wordt hoe de 

verschillende compostsystemen werken. 

 

De intergemeentelijke vereniging IVAREM is verantwoordelijk voor de afvalinzameling en de uitbating van het 

gemeentelijk containerpark. Een belangrijk uitgangspunt bij het gemeentelijk afvalbeleid is het principe dat de 
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vervuiler betaalt voor het afval die hij of zij realiseert. Hoe meer afval men produceert, hoe meer men dus betaalt 

voor de afvalinzameling en –verwerking. 

 

De politie is bevoegd voor het sanctioneren tegen zwerfvuil en sluikstorten door middel van gemeentelijke 

administratieve sancties (GAS). 

3.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: De hoeveelheid restafval en de totale hoeveelheid afval in de gemeente verminderen. 

 

Bornem wil afval zoveel mogelijk vermijden en de selectieve inzameling van afvalstoffen optimaliseren, dit zowel 

bij de inwoners als bij de eigen gemeentediensten. Verder wenst de gemeente haar voorbeeldfunctie inzake afval 

op te nemen en maximaal uit te dragen. Een belangrijk aandachtspunt van het gemeentelijk afvalstoffenbeleid 

vormt het ontwijkgedrag. Sluikstorten en zwerfvuil blijven immers een probleem in de gemeente en er dienen 

initiatieven genomen te worden om dit illegaal ontwijkgedrag tegen te gaan. 

3.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1: Afval zoveel mogelijk vermijden en de selectieve inzameling van afvalstoffen 

optimaliseren. 

Actie 1.1: Ondersteuning voorzien voor de organisatie van afvalarme evenementen of activiteiten 

(informeren, werkwijze, eventueel een vorm van beloning voorzien,… ). 

Evenementen en activiteiten gaan vaak gepaard met de productie van veel afval. Door een evenement of 

activiteit afvalarm te organiseren, wordt er getracht om afval te voorkomen, te sorteren en afvalarme 

producten te gebruiken. De gemeente wenst de organisatie van een afvalarm evenement of activiteit te 

ondersteunen en te stimuleren door bvb. informatie over de werkwijze te geven of een vorm van beloning 

te voorzien. 

Actie 1.2: Het systeem van de herbruikbare bekers optimaliseren en de bekers ook inzetten bij 

gemeentelijke activiteiten. 

Herbruikbare bekers zijn drankbekers die na het leegdrinken opnieuw gebruikt kunnen worden. De 

gemeente beschikt zelf over dergelijke bekers, deze worden momenteel enkel uitgeleend aan 

jeugdverenigingen, maar kunnen in de toekomst ook uitgeleend worden aan andere verenigingen. Ook 

bij de eigen gemeentelijke activiteiten wil men gebruik  maken van de herbruikbare bekers. 

Actie 1.3: Inwoners sensibiliseren omtrent verpakkingsafval. 

De consument kan opteren voor producten met minder verpakkingsafval. Sensibilisatie kan gebeuren 

door bijvoorbeeld een vergelijking te maken tussen winkelkarretjes gevuld met afvalarme producten en 

producten met veel verpakkingsafval. 

Actie 1.4: De bestaande sensibilisatie omtrent afvalpreventie voortzetten en uitbreiden naar toerisme. 

Afval voorkomen is de belangrijkste prioriteit van het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Er zullen initiatieven 

worden genomen om ook de toeristen in de gemeente te sensibiliseren omtrent afvalpreventie. Toerisme 

brengt immers afval met zich mee. 
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Actie 1.5: De scholen en verenigingen maximaal ondersteunen bij acties in het kader van afvalpreventie. 

Afval voorkomen is de belangrijkste prioriteit van het Vlaamse afvalstoffenbeleid. Het is dus van belang 

dat er voldoende aandacht is voor afvalpreventie. 

Actie 1.6: De compostmeesterwerking bestendigen en de compostmeesters inzetten om de principes van 

kringlooptuinieren uit de dragen naar de bevolking. 

Een kringlooptuin is een tuin die niet meer afval oplevert dan er verwerkt kan worden in dezelfde tuin. 

Kringlooptuinieren houdt in dat men zo min mogelijk tuinafval (grasmaaisel, snoeihout, …) genereert en 

het tuinafval dat toch ontstaat dus in de eigen tuin een plek geeft. Men kan bijvoorbeeld snoeihout 

versnipperen en het gebruiken als bodembekking. De compostmeesters kunnen de principes van 

kringlooptuinieren meenemen in hun boodschap. 

Actie 1.7: Opstellen van een subsidiereglement voor de preventie van tuinafval. 

Het verlenen van subsidies aan de inwoners bij de aankoop van bijvoorbeeld een hakselaar en 

mulchmaaier heeft als doel om meer mensen aan te zetten om dergelijke toestellen aan te schaffen en te 

gebruiken. 

Actie 1.8: Inwoners blijven sensibiliseren over de sorteerregels en ondersteunen bij de selectieve 

inzameling van de verschillende fracties. 

Sensibilisatie blijft van belang om iedere burger ervan te overtuigen om correct te sorteren. Bovendien 

dient er bij de sensibilisatie ook aandacht te zijn voor specifieke afvalstromen zoals asbest. De roze 

vuilniszakken voor gemengd zuiver plastiek zullen beter verspreid worden. 

Doelstelling 2: De gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake afval opnemen en uitdragen. 

Actie 2.1: Afvalpreventie bij de werking van de gemeentediensten voorop stellen en de selectieve 

inzameling van het afval van de gemeentediensten optimaliseren. 

Een maximale recyclage kan slechts bereikt worden als zoveel mogelijk afval selectief wordt ingezameld. 

Actie 2.2: In bestekken voor de aankoop van printers opnemen dat het gebruik van hervulbare toners 

toegelaten moet worden. 

Lege inktpatronen worden beschouwd als KGA (klein gevaarlijk afval). Door gebruik te maken van 

printers die geschikt zijn voor hervulbare toners wordt er klein gevaarlijk afval vermeden. 

Actie 2.3: Het blijven uitdragen van de voorbeeldfunctie van de gemeente en uitgebreid communiceren 

over nieuwe duurzame initiatieven die het gemeentebestuur zelf neemt inzake afval. 

Indien de gemeente zelf duurzame initiatieven neemt, bijvoorbeeld het verminderen van het 

papierverbruik, wordt hierover gecommuniceerd naar de bevolking om de voorbeeldfunctie extra in de 

verf te zetten. 

Actie 2.4: De gemeentelijke mandatarissen en het gemeentepersoneel beter informeren, opleiden en 

sensibiliseren met als doel om de hoeveelheid afval van de eigen diensten te beperken. 

Sensibilisatie is van belang om iedere werknemer en mandataris ervan te overtuigen om mee te werken 

aan een lagere afvalproductie. 

Doelstelling 3: Illegaal ontwijkgedrag (sluikstorten, zwerfvuil) tegengaan. 

Actie 3.1: De aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil verhogen door het aanstellen van gemeentelijke 

ambtenaren in het kader van GAS.  

Kleinere overtredingen zoals sluikstorten en het achterlaten van zwerfvuil kunnen bestraft worden met 

gemeentelijke administratieve sancties (geldboetes).  
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Actie 3.2: Deelnemen aan de campagne ‘In de vuilbak’ en infoborden tegen zwerfvuil plaatsen op locaties 

met veel zwerfvuil. 

De campagne ‘In de vuilbak’ is een initiatief van het Vlaams Gewest en Fost Plus (organisatie die o.a. 

instaat voor de selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval). De campagne 

richt zich tegen zwerfvuil. 

Actie 3.3: Acties ondernemen om specifieke doelgroepen er toe aan te zetten om geen zwerfvuil te 

creëren. 

Er wordt hierbij in de eerste plaats gedacht aan het zwerfvuil van vrachtwagenchauffeurs, jongeren en 

toeristen. 

Actie 3.4: De aard, plaats en het aantal gemeentelijke vuilbakken evalueren en verbeteren. Overleg 

plegen met de Vlaamse overheid over de vuilbakken langs gewestwegen. 

Er kan bijvoorbeeld overleg gepleegd worden met de Vlaamse overheid over de vuilbakken langs de 

N16.  

Actie 3.5: Bouwers en verbouwers sensibiliseren over de mogelijke bestemmingen van steenpuin om het 

storten ervan in bossen en langs de kant van de weg te vermijden. 

Steenpuin afkomstig van bouw- en verbouwingswerken wordt soms gestort in bossen en langs de kant 

van de weg. Door de bouwers en verbouwers te informeren over de mogelijke bestemmingen van het 

steenpuin (containerpark, puinafvalzak, container bij privéfirma, …), kunnen sluikstorten met steenpuin 

vermeden worden. 
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4 Milieuverantwoord productgebruik 

4.1 Waar gaat het over? 

De vraag naar producten neemt steeds toe. Tegelijk neemt de levensduur van deze producten af. Gevolgen 

daarvan zijn een grotere berg van afgedankte producten en meer fabricageafval. Ook het gebruik van 

hulpbronnen – zowel hernieuwbare als niet-hernieuwbare – neemt toe en heeft talloze gevolgen voor mens en 

milieu. Het is dus van groot belang om op een meer duurzame manier met deze hulpbronnen om te springen. Het 

gebruik van grondstoffen en de productie van afval verminderen en het bijhorend energieverbruik en de vervuiling 

inperken is een belangrijke opgave voor de komende jaren. Het gebruik van afvalstoffen als grondstoffen in de 

economische kringloop, om zo de kringloop te sluiten, het zogenaamde van wieg tot wieg principe (cradle tot 

cradle), is een van de nieuwe speerpunten om naar een duurzaam materialenbeleid te evolueren. 

De overheid is met haar aankopen verantwoordelijk voor zo’n 13% van het BNP. Een duurzaam 

overheidsaankoopbeleid stelt dus niet alleen het goede voorbeeld, maar kan ook rechtstreeks bijdragen tot een 

meer duurzame wereld. 

 

Beleidskader 

De gemeente heeft in 2008 de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 ondertekend met de Vlaamse overheid, 

waarin zij een aantal engagementen aangaat op het vlak van milieuverantwoord productgebruik: 

 Implementeren van milieuverantwoord productgebruik binnen de gemeentelijke diensten voor een aantal 

productgroepen: 

 duurzaam geëxploiteerd hout 

 compost met Vlaco-label of gelijkwaardig 

 gekeurd breekpuin 

 milieuverantwoorde materialen uit gerecycleerde kunststoffen 

 milieuverantwoorde kantoormaterialen 

 milieuverantwoorde cateringproducten 

 biologische producten 

 milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen 

 Het voeren van passieve en actieve sensibilisatie naar verschillende doelgroepen over milieuverantwoord 

productgebruik. 

4.2 Waar staan we nu? 

Sinds 2002 is er binnen het gemeentebestuur een duurzaamheidsteam actief. Hierin zijn geïnteresseerde 

personeelsleden uit alle gemeentelijke diensten werkzaam rond interne milieuzorg en duurzaam gemeentelijk 

beleid.  Actuele knelpunten worden besproken en evoluties worden opgevolgd. Het is de bedoeling de interne 

milieuzorg zodanig uit te bouwen zodat ze als voorbeeld kan fungeren voor de brede bevolking. Binnen het 

duurzaamheidsteam wordt gewerkt in kleine thematische werkgroepen. Zij bereiden concrete acties voor die 

gecommuniceerd worden naar het duurzaamheidsteam en aan het College van Burgemeester en Schepenen. 
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Hierbij wordt enerzijds gedacht aan interne projecten. Anderzijds worden voorstellen uitgewerkt met als doel de 

bevolking te sensibiliseren. Veel belang wordt hierbij gehecht aan gemeentelijke voorbeeldprojecten. De 

verschillende werkgroepen komen minstens jaarlijks bijeen om de werking te evalueren en waar nodig 

maatregelen te nemen om de gemeentelijke werking en het aankoopbeleid zoveel mogelijk te screenen en te 

optimaliseren inzake het gebruik van milieuverantwoorde producten. 
 

Passieve sensibilisatie 

Passieve sensibilisatie over milieuverantwoord productgebruik gebeurt via de gemeentelijke infokanalen (B-

magazine en B-info), via het intergemeentelijk infoblad (Milieuwijzer) of via brochures. 

 

Actieve sensibilisatie 

Een aantal keer per jaar wordt een compostmeesterstand opgesteld op gemeentelijke evenementen zoals de 

jaarmarkt, tuinbeurs, … Verder worden op regelmatige basis informatieavonden, infostanden, tentoonstellingen 

en dergelijke georganiseerd om de burger in te lichten over milieuverantwoord productgebruik.  

 

Duurzaamheidspad 

Bij de renovatie van de kinderboerderij werden heel wat milieuvriendelijke materialen en toepassingen gebruikt. 

Er zijn groendaken aangelegd die als tijdelijke waterbuffer voor het regenwater moeten dienen. Voor de bruggen 

langsheen het wandelpad werd FSC-gecertificeerd hout gebruikt en alle zitbanken zijn vervaardigd uit 

gerecycleerd materiaal. Het zijn slechts enkele voorbeelden waarmee het gemeentebestuur aan haar inwoners 

wil tonen hoe het ook anders kan. Er werd ook een brochure samengesteld met een overzicht van de gebruikte 

duurzame technieken en materialen.  

 

 
Foto 1: Het duurzaamheidspad aan de kinderboerderij 

4.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een beleid dat er op gericht is door haar activiteiten en bijhorend 

productgebruik het milieu niet te belasten en tegelijkertijd alles in het werk te stellen om bij haar inwoners of 

groepen van inwoners eenzelfde gedrag te stimuleren. 

 

Het gemeentebestuur wil haar voorbeeldfunctie opnemen wat betreft het gebruik van milieuvriendelijke en 

duurzame producten. Daarom wordt zal er bij aanbestedingen in alle beleidsdomeinen ook rekening gehouden 

met duurzame doelstellingen. Daarnaast wil de gemeente de verschillende doelgroepen (bevolking, scholen, 
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verenigingen, handelaars, bedrijven) binnen de gemeente stimuleren om duurzame producten aan te kopen en 

duurzamer te consumeren. 

4.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur wil haar voorbeeldfunctie opnemen wat betreft het gebruik van 

milieuvriendelijke en duurzame producten. Daarom wordt er bij aanbestedingen in alle beleidsdomeinen 

ook rekening gehouden met duurzame doelstellingen.  

Actie 1.1: Verder uitbreiden van de centrale aankoop van producten. 

Een centrale aankoop van producten en diensten heeft het voordeel dat de integratie en de controle van 

duurzaamheidscriteria door slechts één dienst gebeuren en dus efficiënter verlopen. 

Actie 1.2: Alle bestekken worden gescreend op duurzaamheid (duurzaamheidstoets). Aangekochte 

producten worden beoordeeld of ze effectief duurzaam zijn. Duurzaamheidscriteria moeten 

zwaarder doorwegen in de beslissing om een bepaald product aan te kopen.  

In elk bestek worden de nodige duurzaamheidscriteria opgenomen. Na de levering van de producten of 

diensten dient steeds gecontroleerd te worden of er voldaan is aan de opgelegde criteria. Hiervoor zal 

een opvolgingsprocedure uitgewerkt worden. 

Actie 1.3: Er zal een procedure uitgewerkt worden voor het opnemen van duurzaamheidscriteria bij het 

opmaken van een bestelbon. 

Voor kleinere aankopen dient men geen bestek op te maken en kan gebruik gemaakt worden van een 

bestelbon. Toch is het ook bij die kleinere aankopen belangrijk dat rekening gehouden wordt met 

duurzaamheidscriteria. Daarom zal een procedure uitgewerkt worden om rekening te houden met 

duurzaamheidscriteria bij de opmaak van een bestelbon.  

Actie 1.4: Uitwerken van een aantal voorbeeldprojecten en hierover communiceren naar de bevolking. 

Via voorbeeldprojecten wil het gemeentebestuur haar voorbeeldfunctie waarmaken en zo de bevolking 

overtuigen om haar voorbeeld te volgen. Belangrijk is dat over deze voorbeeldprojecten wordt 

gecommuniceerd via het gemeentelijk informatieblad, de website, infoborden, enz. 

Actie 1.5: Opleiding en training voorzien voor aankoopverantwoordelijken om enerzijds de kennis over 

milieuverantwoorde producten te verhogen, maar ook over de verschillende labels en over het 

omgaan met verkopers. 

Naast de duurzaamheidsambtenaar is het belangrijk dat ook de aankoopverantwoordelijken voor de 

verschillende productgroepen op de hoogte zijn van duurzame producten en duurzaamheidscriteria.  

Actie 1.6: Permanente vorming van de gebruikers van producten (o.a. correcte dosering van 

producten,…). 

Ook bij de gemeentelijke diensten die de producten gebruiken moet de kennis over duurzame producten 

en hoe ze te gebruiken verbeterd worden. Via gerichte opleidingen kan de onbekendheid van bepaalde 

duurzame producten en de eventuele vooroordelen ten opzichte van deze producten weggewerkt 

worden. 

Actie 1.7: Opmaken van voorbeeldbestekken voor duurzame aankopen. 

Het ter beschikking stellen van voorbeeldbestekken waarin duurzaamheidscriteria zijn opgenomen maakt 

het voor de aankoopverantwoordelijken gemakkelijker om effectief rekening te houden met deze criteria. 

De drempel om duurzaamheidscriteria op te nemen zal hierdoor wegvallen. 



4   MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   25 

Actie1.8: Opstellen van criteria voor de verschillende productgroepen. Hierbij beroep doen op 

onafhankelijke instanties om te bepalen wat de duurzaamste producten zijn. 

Per productgroep zal vastgesteld worden met welke duurzaamheidscriteria rekening dient te worden 

gehouden. Hiervoor zal beroep gedaan worden op onafhankelijke instanties (bv. de producttest van 

OVAM). Op die manier wordt er vermeden dat er onduidelijkheid ontstaat over welke criteria de meest 

geschikte zijn voor een bepaalde productgroep. 

Actie 1.9: Gebruikers en aankopers samenbrengen in de IMZ-werkgroep om maximale afstemming te 

krijgen tussen gebruik en aankoop van producten. 

Bij de introductie van nieuwe (milieuverantwoorde) producten is het van belang dat naast de 

aankoopverantwoordelijken ook de gebruikers van de producten hun mening kunnen geven over de aan 

te kopen producten. Op die manier vergroot het draagvlak bij de gebruikers en zal het gebruik van 

milieuverantwoorde producten vlotter geïntroduceerd of verder gezet kunnen worden.  

Actie 1.10: De haalbaarheid onderzoeken van de registratie van aangekochte producten en via deze 

registratie het gevoerde aankoopbeleid en het gerealiseerde productgebruik jaarlijks evalueren 

op vlak van duurzaamheid. 

Door een registratie bij te houden van alle aangekochte producten kan jaarlijks geëvalueerd worden hoe 

groot het aandeel milieuverantwoorde producten is dat het gemeentebestuur aankoopt ten opzichte van 

het totaal aantal aangekochte producten. Op die manier kan jaarlijks opgevolgd worden hoe ver de 

gemeente staat op het vlak van milieuverantwoord productgebruik.  

Actie 1.11: Het cradle-to-cradle principe geleidelijk aan introduceren bij de aankoop van materialen. 

Het ‘cradle-to-cradle’ principe houdt in dat afvalstoffen gebruikt worden als grondstoffen om nieuwe 

producten te maken, om zo de economische kringloop te sluiten. Cradle to cradle-producten of 

toepassingen zijn zo ontworpen dat elk element ervan zonder kwaliteitsverlies of milieuschade 

hergebruikt kan worden. De focus ligt dus niet op ‘minder afval’, maar op ‘geen afval’. Het einddoel is een 

samenleving zonder afval. De gemeente zal zelf gebruik maken van producten die geproduceerd worden 

via dit principe en hierover communiceren naar de bevolking. 

Actie 1.12: Het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout implementeren in de werking van de eigen 

diensten. In elk bestek voor de aankoop van hout of houtproducten zal duurzaam geëxploiteerd 

hout overwogen worden. 

Voor alle hout en houtproducten die de gemeente aankoopt wordt de overweging gemaakt om te kiezen 

voor duurzaam geëxploiteerd hout of hout dat afkomstig is van duurzaam beheerde bossen. Duurzaam 

bosbeheer houdt rekening met het milieu, het respecteert de sociale rechten van de lokale 

gemeenschappen en bosarbeiders en het is ook economisch rendabel. 

Actie 1.13: Kantoormaterialen waarvoor een kwalitatief vergelijkbaar milieuvriendelijk alternatief bestaat 

vervangen door deze milieuvriendelijke alternatieven indien de meerkost aanvaardbaar is. 

Een schrift uit gerecycleerd papier kost bij voorbeeld 5% meer dan een schrift uit niet-gerecycleerd 

papier. De meerkost van het milieuvriendelijke alternatief  is bijgevolg aanvaardbaar. Bijgevolg zal er  

geopteerd worden om schriften uit gerecycleerd papier aan te kopen. Indien de kostprijs voor het 

milieuvriendelijk alternatief bv. het dubbele is van het standaard kantoormateriaal, zal er niet 

overgeschakeld worden op het milieuvriendelijk alternatief. 

Actie 1.14: Bij het laten uitvoeren van drukwerk door externen milieu- en duurzaamheidscriteria opleggen.  

Veel gemeentelijk  drukwerk wordt uitbesteed aan externe firma’s. Er zal een controlelijst opgemaakt 

worden met duurzaamheidscriteria die zal meegegeven worden bij elke aanbesteding of opdracht voor 

extern drukwerk. Via deze lijst moeten de inschrijvers aangeven aan welke duurzaamheidscriteria ze 

voldoen. Wie niet voldoet aan een minimum aantal voorwaarden komt niet in aanmerking voor de 

opdracht. 
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Doelstelling 2: Stimuleren van duurzame aankopen en consumptie bij verschillende doelgroepen 

(bevolking, scholen, verenigingen, handelaars, bedrijven). 

Actie 2.1: Bedrijven en burgers bewust maken van de mogelijkheid dat de vraag naar bepaalde duurzame 

producten er uiteindelijk voor kan zorgen dat deze producten op de markt komen. 

Voor sommige producten zijn geen of weinig milieuvriendelijke alternatieven in de winkel te krijgen. 

Indien de vraag naar deze milieuvriendelijke alternatieven groot genoeg is, vergroot de kans dat deze 

milieuvriendelijke alternatieven ruimer beschikbaar zullen worden.  

Actie 2.2: Het duurzaamheidspad op de kinderboerderij verder uitwerken als voorbeeldproject om te 

tonen wat er op de markt te koop is en hier uitgebreid over communiceren. 

Het huidige duurzaamheidspad zal verder uitgebreid worden met milieuverantwoorde producten en 

technieken zodat men nog meer materialen en technieken in werkelijkheid kan zien. De communicatie 

over het duurzaamheidspad zal ook uitgebreid worden zodat meer mensen bereikt worden.  

Actie 2.3: Sensibilisatieacties organiseren rond het gebruik van milieuvriendelijke producten en zelf de 

voorbeeldfunctie beter uitdragen (bv. Fairtrade wijn voor gemeentelijke recepties). 

In de sensibilisatieacties zal steeds vermeld worden op welke manier het gemeentebestuur zelf het 

goede voorbeeld geeft. Zo wil het gemeentebestuur de bevolking en de verschillende doelgroepen ertoe 

aanzetten om haar voorbeeld te volgen.  

Actie 2.4: Overleg plegen met de lokale middenstand om de mogelijkheden na te gaan inzake het 

promoten van milieuverantwoorde producten, bv. door het opstellen van een ‘lokale gids voor 

duurzame aankopen’. 

Door overleg te plegen met de lokale handelaars kan een manier gezocht worden om 

milieuverantwoorde producten meer te promoten en de beschikbaarheid te vergroten. Mogelijkheden zijn 

het uitbrengen van een ‘gids voor duurzame aankopen’, een gezamenlijke promotiecampagne, enz.  

Actie 2.5: De sensibilisatieacties naar scholen rond milieuverantwoord productgebruik uitbreiden. 

Hierbij wordt bv. gedacht aan een fruitactie met biologisch geteeld fruit. Bij deze acties moet steeds 

aandacht besteed worden aan de link met de leefwereld van de scholieren. Zij moeten in hun dagelijks 

leven met de producten geconfronteerd worden. 

Actie 2.6: De verschillende doelgroepen ondersteunen bij het aankopen van milieuverantwoorde 

producten (o.a. door het ter beschikking stellen van beschikbare informatie). 

De informatie en kennis die binnen het gemeentebestuur aanwezig is over milieuverantwoorde producten 

kan gedeeld worden met scholen, verenigingen, bedrijven, enz. Bij voorbeeld indien een vereniging een 

verbouwing wenst uit te voeren kan zij ondersteund worden via het ter beschikking stellen van informatie 

over milieuverantwoorde bouwmaterialen. Maar ook voor de aankoop van bv. papier kan ondersteuning 

geboden worden door de beschikbare informatie rond labels en milieucriteria door te geven. 
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5 Water 

5.1 Waar gaat het over? 

De Europese Kaderrichtlijn Water verwoordt een nieuwe visie omtrent het duurzaam omgaan met water en 

schetst het kader voor een integraal waterbeleid. Integraal waterbeleid stelt het watersysteem centraal. 

Watersystemen zijn het samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems 

en oevers. Daarin begrepen zijn ook de levensgemeenschappen die erin voorkomen en alle fysische, chemische 

en biologische processen die daarbij horen, met de daarbij horende infrastructuur. Dit beleid kijkt niet alleen naar 

de watersystemen maar ook naar het multifunctionele gebruik ervan.  

 

De doelstelling van het integraal waterbeleid is om tegen uiterlijk 2015 een goede toestand van het oppervlakte- 

en grondwater te bekomen. Op veel plaatsen in Vlaanderen wordt er nog huishoudelijk afvalwater ongezuiverd 

geloosd in het oppervlaktewater. Om hier een einde aan te maken werd er voor iedere Vlaamse gemeente een 

zoneringsplan opgesteld. In het zoneringsplan bepalen de gemeente en het Vlaams Gewest voor iedere woning 

of het afvalwater zal gesaneerd worden via een collectieve zuiveringsinstallatie of met een individuele zuivering. 

 

Bij hevige regenval kan het rioleringsstelsel het water niet verwerken. Vervuild water uit gemengde rioleringen 

komt dan via overstorten in het oppervlaktewater terecht. De inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te 

houden, worden zo gedeeltelijk tenietgedaan. Het is daarom van belang om hemelwater af te koppelen van het 

rioleringsstelsel en om regenwater zoveel mogelijk lokaal te bergen of te laten infiltreren. Het 

overstromingsgevaar wordt op deze manier ook verminderd. 

 

De gemeente is als beheerder van de onbevaarbare waterlopen van de derde categorie een voorname speler in 

het bereiken van de hoofddoelstelling van het decreet Integraal Waterbeleid. Om aan deze taakstelling te kunnen 

voldoen is een goede kennis van het watersysteem van belang. Specifiek binnen de polder- en wateringgebieden 

zijn het bestuur van polder of watering verantwoordelijk voor het beheer van de onbevaarbare waterlopen van de 

tweede en derde categorie en van de ‘waterlopen van de oude atlas’. 

 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het openbaar domein brengt gevaren met zich mee, 

zowel voor de mens als voor het leefmilieu. De gebruikte bestrijdingsmiddelen spoelen immers af naar het 

oppervlaktewater en komen in het grondwater terecht. 

 

Beleidskader 

De wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging vormt de basis 

voor de werking en bevoegdheden van waterzuiveringsmaatschappijen, de lozingsvoorwaarden voor afvalwater, 

de preventieve maatregelen die door de wetgever kunnen worden opgelegd.  

 

In het Decreet van 9 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, bekkenbeheerplannen en 

deelbekkenbeheerplannen worden de principes, doelstellingen en structuren vastgelegd conform de bindende 

bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Integraal waterbeheer houdt in dat er duurzaam wordt 

omgesprongen met water en dat er een structurele aanpak is met betrekking tot waterkwaliteit en waterkwantiteit. 
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De Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen stelt dat de waterloopbeheerders onder 

meer belast zijn met het onderhoud (ruimen) van de waterloop. Er worden ook 3 categorieën waterlopen 

vastgesteld in deze wet. 

 

Het decreet houdende vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen door openbare diensten in het 

Vlaamse Gewest van 21 december 2001 stelt dat alle overheden een nulgebruik van bestrijdingsmiddelen bereikt 

dienen te hebben tegen 1 januari 2015. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest bevat verschillende doelstellingen 

rond water zoals de maximale aanwending aan de bron van hemelwater, het beperken van het gebruik van 

waterschadelijke producten en een duurzaam waterlopenbeheer. 

5.2 Waar staan we nu? 

De gemeente maakt deel uit van het deelbekken Scheldeschorren en van het deelbekken Vliet en Zielbeek van 

het Beneden Scheldebekken. Om op het niveau van het deelbekken een op elkaar afgestemd waterbeleid en 

waterbeheer te kunnen voeren, werden deelbekkenbeheerplannen opgesteld. 

 

De waterkwaliteit wordt jaarlijks geanalyseerd. Hoewel het aandeel ‘zeer zuiver’ water klein blijft, is het aandeel 

‘zwaar verontreinigd’ water duidelijk verminderd ten opzichte van 1988 (20% in 1988, 0% in 2009). Ook het 

aandeel ‘verontreinigd’ water neemt de laatste jaren af.  

 
Grafiek 2: Trend van de waterkwaliteit te Bornem 

 

Er worden in de gemeente gescheiden rioleringsstelsels aangelegd, die enerzijds het afvalwater naar een RWZI 

en anderzijds het hemelwater naar het oppervlaktewater afvoeren. Het uitgewerkte zoneringsplan van de 
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gemeente onderscheidt verschillende rioleringsgebieden. Meer dan 95% van de woningen binnen de gemeente 

zijn reeds aangesloten op een rioleringsstelstel dat uitmondt in een zuiveringsstation. In andere gebieden wordt 

er nog een riolering aangelegd in de nabije toekomst. Een minderheid van de woningen zal voorzien worden van 

een individuele afvalwaterzuivering (IBA). Verder worden het hergebruik van hemelwater en het laten infiltreren 

van hemelwater op eigen terrein gestimuleerd door middel van gemeentelijke subsidies. 

 

De gemeente gebruikt al enkele jaren geen bestrijdingsmiddelen meer bij het onderhoud van het openbaar 

domein. 

 

Bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen en bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt 

er door middel van de watertoets nagegaan of er schadelijke effecten kunnen zijn voor de waterhuishouding in de 

regio. Verscheidene delen van Bornem zijn immers ingedeeld als overstromingsgevoelig gebied. 

5.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een integraal waterbeleid met aandacht voor ruimte voor water, een 

goede waterkwaliteit en -kwantiteit en duurzaam omgaan met water. 

 

Het gemeentelijk waterbeleid richt zich enerzijds op het creëren van ruimte voor water zodat overstromingen 

vermeden kunnen worden en anderzijds op het realiseren van een goede waterkwaliteit van de waterlopen. De 

gemeente is er verder van overtuigd dat er kostbaar moet worden omgesprongen met de kostbare grondstof 

water. Hiertoe wenst Bornem haar voorbeeldfunctie inzake duurzaam watergebruik op te nemen en de 

verschillende doelgroepen te simuleren om ook duurzaam om te gaan met water. 

 

Verscheidene van de geformuleerde doelstellingen en acties kaderen onder meer in de adaptatie aan 

klimaatverandering. Met betrekking tot water veroorzaakt de klimaatverandering vermoedelijk hogere 

neerslaghoeveelheden in de winter en droge zomers, met evenwel hevigere zomerbuien die voor lokale 

wateroverlast kunnen zorgen. Adaptatie kan bv. bestaan uit het ijveren voor het openhouden van grachten, een 

verhoogde aandacht voor infiltratie van hemelwater in de bodem en het uitbreiden van de waterbergingscapaciteit 

en rioleringen. 

5.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1: Creëren van ruimte voor water. 

Actie 1.1:  De mogelijkheid onderzoeken om een waterconserveringsproject op te starten. 

Om wateroverlast te vermijden dient water zoveel mogelijk ter plaatse vast gehouden te worden. 

Mogelijkheden zijn waterberging voorzien met sluisjes of de aanleg van wadi’s. 

Actie 1.2:  Participeren bij de aanleg van overstromingsgebieden. 

Overstromingsgebieden zijn noodzakelijk om bij extreme hoogwaterstand de waterstand in de rivier te 

verlagen. Specifiek om de veiligheid in en rond het Scheldebekken te verhogen werd het Sigmaplan 

opgestart. 
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Actie 1.3: Landbouwers en bedrijven sensibiliseren omtrent het belang van ruimte voor water en de 

maatregelen die zij hiertoe kunnen nemen. 

Door hemelwater ter plaatse op de (landbouw)bedrijven (tijdelijk) vast te houden of te laten infiltreren in 

de ondergrond, wordt de kans op wateroverlast elders verkleind. 

Actie 1.4: Particulieren sensibiliseren en controleren inzake de aanleg van verhardingen. 

Door verhardingen aan te leggen, kan het hemelwater niet ter plaatse in de ondergrond infiltreren en kan 

het aflopende water elders voor wateroverlast zorgen. Verhardingen dienen dus zoveel mogelijk 

vermeden te worden of er dient gebruik gemaakt te worden van waterdoorlaatbare materialen. 

Doelstelling 2: Realiseren van een goede waterkwaliteit. 

Actie 2.1:  Opmaken van een waterlopenbeheerplan om bepaalde waterlopen op te waarderen. 

Er wordt nagegaan wat de actuele toestand is van de waterlopen waarvoor de gemeente 

verantwoordelijk is en dit zowel naar de aanwezige infrastructuur als de ecologie. Met behulp van deze 

kennis wordt vervolgens een aangepast langetermijnbeleid uitgestippeld voor waterlopen die onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en die men wenst op te waarderen. Voor de waterlopen die 

onder het beheer van de besturen van polders of wateringen vallen, kan er met deze besturen worden 

samengewerkt. 

Actie 2.2: Interne opleidingen voorzien zodat de aanwezige kennis rond water voor meer personeelsleden 

toegankelijk wordt. 

De kennis over het thema water is binnen de gemeente verspreid over de verschillende diensten. Interne 

opleidingen (bvb. GIS) kunnen ertoe leiden dat meer personeelsleden  toegang krijgen tot deze kennis. 

Actie 2.3:  Onderzoeken of bepaalde werkzaamheden die door het decreet Ruimtelijke Ordening 

vrijgesteld worden voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning kunnen worden 

opgenomen in een gemeentelijke verordening. 

Bepaalde werkzaamheden zijn niet langer vergunningsplichtig. De gemeente kan er voor opteren om 

bepaalde werkzaamheden op te nemen in een gemeentelijke verordening. 

Actie 2.4:  Opmaken van een preventief onderhoudsprogramma voor de rioleringen. 

Het opmaken en uitvoeren van een preventief onderhoudsprogramma van de rioleringen leidt ertoe dat 

de rioleringen in goede staat blijven. 

Actie 2.5:  Sensibiliseren en controleren inzake het te hoge gehalte aan vetten in de riolering. 

Vetten kunnen verstoppingen veroorzaken in het rioleringsstelsel. Bovendien verstoren deze stoffen de 

goede werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Sensibilisatie en controles zijn noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat vetten niet meer in de riolering terecht komen. 

Actie 2.6:  De waterkwaliteit van de oppervlaktewateren systematisch meten en evalueren. 

Het is noodzakelijk om eerst de actuele waterkwaliteit te kennen om vervolgens de waterkwaliteit gericht 

te kunnen verbeteren. De meetresultaten worden ter informatie overgemaakt aan de VMM. 

Actie 2.7:  Het rioleringsnetwerk verder uitbreiden en optimaliseren. 

Tegen 2015 moet al het afvalwater dat geloosd wordt gezuiverd worden vooraleer het terechtkomt in het 

oppervlaktewater. Een goede planning is noodzakelijk om deze deadline te halen. Hemelwater dat in de 

riolering terecht komt zorgt dikwijls voor problemen bij de afvalwaterzuivering (wisselende debieten). Het 

is daarom aangewezen om het hemelwater zoveel mogelijk af te koppelen van het rioleringsstelsel. 
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Actie 2.8: Sensibiliseren over de aanwezigheid van zware metalen en PCB’s in paling. 

Een aantal zware metalen en PCB’s, aanwezig in het water, stapelen zich op in het weefsel van palingen. 

Bij consumptie van palingen door de mens komen de aanwezige zware metalen en PCB’s in het lichaam 

terecht. 

Doelstelling 3: De gemeente gaat duurzaam om met water en stimuleert de verschillende doelgroepen 

om ook duurzaam om te gaan met water. 

Actie 3.1:  Controles uitvoeren op de naleving van de watertoets en de principes van integraal 

waterbeheer. 

De watertoets is een beoordeling waarbij wordt nagegaan of een initiatief schadelijke effecten 

veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater, het grondwater of 

de waterafhankelijke natuur. Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in 

de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma. 

Actie 3.2:  Het gemeentelijk waterverbruik opvolgen door een waterboekhouding- en zorgsysteem en 

hierover communiceren naar de burger. 

Door het waterverbruik maandelijks op te meten en te analyseren krijgt men een beter overzicht van de 

verbruiken en kan er sneller ingegrepen worden als het verbruik hoger ligt dan voorzien. De gemeente 

wenst de resultaten van het waterboekhouding- en zorgsysteem te communiceren naar de burger. 

Actie 3.3:  Burgers en landbouwers sensibiliseren omtrent het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen brengt risico’s met zich mee voor zowel de gezondheid als voor het 

leefmilieu. Het is aangewezen om zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken en deze te 

vervangen door alternatieve technieken zoals bijvoorbeeld wieden. De gemeente zal zowel burgers als 

landbouwers trachten te sensibiliseren. 

Actie 3.4: Burgers sensibiliseren om duurzaam om te gaan met water. 

Zoet water is een kostbare grondstof. Burgers dienen gesensibiliseerd te worden om niet teveel water te 

gebruiken (jacuzzi’s, zwembaden, …) en om te opteren voor gebruik van hemelwater voor bepaalde 

toepassingen zoals de spoeling van wc’s. 

Actie 3.5:  Sensibiliseren en controleren inzake grondwaterwinningen. 

Veelvuldig gebruik van grondwater kan leiden tot een lokale uitputting van het grondwater. De gebruikers 

van grondwaterwinningen dienen gesensibiliseerd te worden om spaarzaam om te springen met 

grondwater. Om waterverontreiniging van het grondwater te voorkomen dient het boren van de 

grondwaterput en het buiten gebruik stellen ervan volgens de bepalingen van de Vlaamse 

milieuwetgeving te gebeuren. 

Actie 3.6:  De huidige subsidiereglementen inzake water evalueren en indien nodig aanpassen. 

De gemeente geeft voor de plaatsing van groendaken, infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten 

subsidies. Groendaken nemen een aanzienlijk deel van het hemelwater op, dit zorgt voor een 

aanzienlijke ontlasting van het rioleringsstelsel. Hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen zorgen 

ervoor dat het water lokaal geborgen wordt. Bij hemelwaterinstallaties wordt het water hergebruikt voor 

bijvoorbeeld de spoeling van wc’s. 

Actie 3.7:  Sensibiliseren en controleren inzake de betuining langs waterlopen en inbuizen van waterlopen. 

Een betuining is een taludversterking langs een waterloop. De gemeente streeft er naar om waterlopen 

zoveel mogelijk in een open bedding te laten stromen en naar een natuurtechnisch oeverbeheer op 

plaatsen waar een open bedding niet mogelijk is. Betuiningen en inbuizingen dienen zoveel mogelijk 

weggenomen te worden. 



5   WATER 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   32 

Actie 3.8:  Uitvoeren van een wateraudit bij gemeentelijke bouwprojecten. 

Eenvoudige maatregelen leiden vaak tot enorme besparingen in het waterverbruik. Een audit brengt alle 

mogelijkheden aan het licht en gaat na hoe het gebruik van vers water en de lozing van afvalwater kan 

geminimaliseerd worden.  

Actie 3.9: Toezicht uitoefenen op de afvoer van bemalingswater bij bouwwerven. 

Soms dient er bij de bouw van bepaalde constructies een grondbemaling toegepast te worden om 

overtollig water weg te pompen. Dit water mag echter niet in de riolering geloosd worden. 
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6 Hinder en handhaving 

6.1 Waar gaat het over? 

De voornaamste vormen van milieuhinder zijn geluids-, geur- en lichthinder. Geluidshinder kan onder meer 

ontstaan ten gevolge van industriële processen, verkeer, horeca en recreatie. Geurhinder is in de eerste plaats 

een probleem dat lokaal gecreëerd wordt en ook lokaal voor overlast zorgt. De bronnen van geurhinder zijn zeer 

verscheiden, geurhinder is in de meeste gevallen eerder een symptoom van een ander probleem. Lichthinder 

tenslotte is afkomstig van een overmatig gebruik van kunstlicht. Andere vormen van hinder zijn visuele hinder, 

afvalstoffen, zwerfvuil, roethinder en trillingshinder. 

 

Luchtverontreiniging is een ruim begrip, dat een hele reeks polluenten (ozon, fijn stof, dioxines, …) omvat die elk 

hun specifieke gevolgen hebben en bijdragen tot andere milieuproblemen. Terwijl sommige polluenten een 

eerder lokaal effect hebben, worden andere vaak over zeer grote afstanden getransporteerd voor ze een impact 

hebben, zodat een internationale aanpak zich hier opdringt. De aanwezigheid van dergelijke polluenten in de 

atmosfeer kan een effect hebben op de volksgezondheid en het klimaat. Luchtverontreiniging wordt voornamelijk 

veroorzaakt door allerhande verbrandingsprocessen. Het verkeer, verwarmingsinstallaties en de industrie vormen 

dan ook belangrijke bronnen van luchtverontreiniging 

 

Op basis van een driejaarlijkse enquête (SLO, schriftelijk leefomgevingsonderzoek) in opdracht van het 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse overheid blijkt dat 10,2% van de 

ondervraagden ernstige hinder ondervindt van lawaai. De gerapporteerde hinder door geur en licht bedraagt 

respectievelijk 5,5% en 1,8% ernstig of extreem gehinderden. 

 

Beleidskader 

De wettelijke basis voor de bestrijding van milieuverontreiniging door hinderlijke inrichtingen in Vlaanderen wordt 

geleverd door Vlarem I en Vlarem II, beide zijn uitvoeringsbesluiten van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende 

de Milieuvergunning. De inrichtingen die als hinderlijk worden geacht voor de mens en het leefmilieu worden in 

drie klassen ingedeeld afhankelijk van de aard en de belangrijkheid van de daaraan verbonden milieueffecten. De 

uitbater van een inrichting is verplicht de bijzondere voorwaarden opgelegd in de milieuvergunning, de geldende 

algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en alle andere toepasselijke bepalingen na te leven. 

Verder bevat de Vlarem wetgeving milieukwaliteitsnormen voor onder andere lucht, geluid en water. 

 

Het Milieuhandhavingsdecreet is een aanvulling bij het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 

inzake Milieubeleid en bevat de regels met betrekking tot het milieutoezicht. Elke gemeente dient minstens 1 

lokale milieutoezichthouder aan te stellen die onder meer instaat voor het toezicht op de klasse 2 en klasse 3 

inrichtingen. 

 

Het politiereglement bevat bepalingen rond het toezicht en de handhaving van de netheid, de gezondheid, de 

veiligheid en de rust en het vermijden van openbare overlast. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest bevat verschillende doelstellingen 

rond hinder zoals het opvolgen en inventariseren van milieuhinder, zelf een verantwoord gedrag aan de dag 

leggen in verband met de beheersing van milieuhinder en effectief optreden bij vaststelling van milieuhinder. 
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6.2 Waar staan we nu? 

Bornem maakt samen met de gemeenten Puurs en Sint-Amands deel uit van de politiezone Klein-Brabant. De 

zone beschikt over een uniform politiereglement voor heel de politiezone, met name de algemene bestuurlijke 

politieverordening Klein-Brabant, dat periodiek wordt herzien en aangepast. Het reglement bevat verscheidene 

hoofdstukken betreffende hinder en bevat tevens bepalingen rond kleine vormen van openbare overlast die 

gesanctioneerd kunnen worden met gemeentelijke administratieve sancties (GAS). 

 

Milieuklachten worden door de dienst milieu- en natuurontwikkeling geregistreerd en opgevolgd met een eigen 

klachtenregistratie- en opvolgingssysteem. Verder maakt de gemeente ook gebruik van MKROS, het 

milieuklachtenregistratie- en opvolgingssysteem ontwikkeld door de Vlaamse overheid. De gemeente beschikt 

zelf over 2 milieutoezichthouders die instaan voor de milieuhandhaving op ingedeelde inrichtingen van klasse 2 

en klasse 3. De milieutoezichthouders gaan regelmatig over tot het uitvoeren van zowel reactieve controles (naar 

aanleiding van een klacht) als proactieve controles (zonder dat een klacht de aanleiding vormt). Zo werden in het 

verleden de garagesecter en alle spuitcabines in de gemeente gecontroleerd. Ten gevolge van het nieuwe 

Milieuhandhavingsdecreet worden de bevoegdheden van de gemeentelijke toezichthouders uitgebreid.  

 

In de gemeente is er een erkend stiltegebied aanwezig. Een stiltegebied kenmerkt zich door een aanvaardbaar 

geluidsniveau (minder dan 35 à 40 decibel) waar natuurlijke geluiden, afkomstig van fauna en flora, overheersen. 

Ook geluiden afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer maken deel uit van het 

geluidsklimaat in een stiltegebied. Op 19 september 2010 werd het eerste stiltegebied in de gemeente officieel 

geopend, het gebied situeert zich van Branst tot Wintam langsheen de Scheldeoever. Het stilteplatform, een 

groep van een 25-tal ambtenaren en burgers, ligt aan de basis van de erkenning van het stiltegebied. 

 

 
Figuur 1: Erkend stiltegebied in Bornem 
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6.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een actief milieuhandhavingsbeleid dat er op gericht is om initieel 

preventief en daarna effectief op te treden inzake hinderproblemen. 

 

De gemeente wil het handhavingsbeleid verder uitstippelen en ontwikkelen. Het handhavingsbeleid dient er in de 

eerste plaats op gericht te zijn om alle vormen van hinder te voorkomen. Bij de vaststelling van hinder dient er 

adequaat opgetreden te worden. Verder wenst de gemeente een thematisch hinderbeleid te voeren waarbij per 

thema sensibilisatieacties gekoppeld worden aan handhaving. Onder meer de thema’s afvalhinder, geluidshinder, 

lichthinder en geurhinder zullen de komende jaren aan bod komen. 

6.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1:  Het verder ontwikkelen en uitvoeren van een milieuhandhavingsbeleid. 

Actie 1.1:  De verschillende klachtenregistratiesystemen op elkaar afstemmen en onderzoeken of het 

mogelijk is om te evolueren naar één klachtenregistratiesysteem. 

Door een goede registratie en analyse van de binnenkomende klachten en een periodieke evaluatie 

kunnen er beleidsprioriteiten naar voor komen die gericht zijn op het terugdringen van de vastgestelde 

hinder. Momenteel maakt de gemeente gebruik van verschillende klachtenregistratiesystemen, een 

evolutie naar één klachtenregistratiesysteem is aangewezen. 

Actie 1.2: De inventaris van milieuvergunningen up-to-date houden. 

De gemeente beschikt over een inventaris van alle milieuvergunningen op grondgebied van de 

gemeente. Dit blijft in de toekomst een handig instrument op voorwaarde dat de inventaris up-to-date 

blijft. 

Actie 1.3: Het opmaken van een hinderinventaris en uitvoeren van een hinderanalyse. 

Een hinderinventaris bevat alle gekende en vermoede milieuhinder op grondgebied van de gemeente. 

Door middel van een hinderanalyse kan er worden aangetoond welke de probleemgebieden zijn binnen 

de gemeente, welke sectoren of activiteiten voor de meeste wrevel zorgen en wat hiervan de oorzaak is.  

Actie 1.4:  Op basis van de hinderanalyse een duidelijke handhavingstrategie uitwerken, in samenwerking 

met de politiezone. 

Een goed beeld van de hinderproblematiek binnen de gemeente vormt de basis voor een uitgewerkte 

handhavingstrategie waarin prioriteiten (probleemgebieden, sectoren, activiteiten) worden gesteld. 

Actie 1.5:  De samenwerking met andere overheden en instanties optimaliseren. 

Een interactie tussen de gemeente en politie, PIH, andere gemeenten, milieu-inspectie, … is van belang 

voor een optimaal handhavingsbeleid. De samenwerking kan bestaan uit het opzetten van gezamenlijke 

inspectieprogramma’s en uitwisseling van kennis en ervaringen. 

Actie 1.6:  Voldoende tijd vrijmaken voor het uitvoeren van controles. 

Het uitvoeren van controles vergt veel tijd. 
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Actie1.7:  Ontwikkelen van een handhavingsbeleid voor niet-ingedeelde en klasse 3 inrichtingen. 

Niet-ingedeelde inrichtingen zijn die inrichtingen die als minder hinderlijk worden beschouwd volgens de 

Vlaamse milieuwetgeving en waarvoor geen meldings- of vergunningsplicht geldt. Het is aangewezen om 

ook voor deze inrichtingen een handhavingsbeleid uit te stippelen. 

Actie 1.8:  Proactieve controles uitvoeren bij hinderlijke inrichtingen en actief deelnemen aan 

inspectieprogramma’s van hogere overheden. 

Hinderlijke inrichtingen zijn die inrichtingen die als hinderlijk worden beschouwd volgens de Vlaamse 

milieuwetgeving. Het uitvoeren van proactieve controles houdt in dat men hinderlijke inrichtingen 

controleert op het naleven van de milieuwetgeving, zonder dat er een klacht binnenkwam over deze 

hinderlijke inrichting. Indien er door de afdeling milieu-inspectie van het LNE of andere overheden 

gezamenlijke inspectieprogramma’s worden opgezet, zal de gemeente hieraan deelnemen. 

Actie 1.9:  Het blijven opvolgen van de hinder afkomstig van de eigen gemeentelijke diensten. 

De gemeentelijke diensten en gebouwen kunnen verantwoordelijk zijn voor hinder (geluid, afvalstoffen, 

…). De gemeente zal de hindertoestand van de eigen diensten blijven opvolgen en zoveel mogelijk 

beperken. 

Actie1.10:  Ervoor zorgen dat de milieuvergunningen van de eigen hinderlijke inrichtingen steeds actueel 

zijn. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Bij veranderingen van de eigen hinderlijke inrichtingen dient de 

milieuvergunning in die zin aangepast te worden. 

Actie 1.11: Het blijven opvolgen van de ontwikkelingen binnen het thema milieu en gezondheid. 

Het wordt meer en meer duidelijk dat er een sterke relatie is tussen milieu en gezondheid. De gemeente 

volgt, in samenwerking met LOGO, de ontwikkelingen en nieuwe wetgeving betreffende bv. 

elektromagnetische velden (hoogspanningslijnen, zendmasten, GSM gebruik), binnenluchtkwaliteit, … 

op. 

Doelstelling 2:  Het voeren van een thematisch hinderbeleid waarbij sensibilisatie en handhaving hand 

in hand gaan. 

Afvalhinder 

Actie 2.1:  Het zwerfvuil langs wegen aanpakken door sensibilisatie en opruimacties. 

Zwerfvuil blijft een probleem in de gemeente. Gerichte sensibilisatie blijft dan ook noodzakelijk. 

Actie 2.2:  De aard, plaats en het aantal gemeentelijke vuilbakken evalueren en verbeteren en het Vlaams 

gewest vragen om hetzelfde te doen voor de vuilbakken gelegen langs de N16. 

Zie actie 3.4 van het thema afval. 

Actie 2.3:  Onderzoeken of het mogelijk is om meer gemeentelijke ambtenaren bevoegd te maken om 

GAS pv’s op te stellen om zo de pakkans (zwerfvuil, sluikstorten) te vergroten. 

Zie actie 3.1 van het thema afval. 

 

Geluidshinder 

Actie 2.4:  Bij het gewest aandringen om maatregelen te nemen tegen de geluidshinder afkomstig van de 

N16. 

Het verkeer op de N16 zorgt voor geluidshinder. Het gewest dient maatregelen (bv. fluisterasfalt 

aanleggen) te nemen om de geluidshinder tot een minimum te beperken. 
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Actie 2.5:  Sensibilisatieacties ondernemen ter bescherming van de stiltegebieden. 

Stiltegebieden zijn gebieden waar natuurlijke geluiden, afkomstig van fauna en flora, overheersen. Ook 

geluiden afkomstig van bewoners, bezoekers, landbouw, natuur- of bosbeheer maken deel uit van het 

geluidsklimaat in een stiltegebied. Het zijn vooral verkeersgeluiden die als storend worden ervaren. Een 

stiltegebied is een gebied met een goede akoestische kwaliteit en het verdient daarom extra 

bescherming. Door sensibilisatieacties kunnen er meer mensen overtuigd worden van het belang van 

stiltegebieden. Daarnaast is het ook van belang dat de stiltegebieden beschermd worden tegen de 

massale toeloop van toeristen. 

Actie 2.6:  Nachtlawaai ten gevolge van cafés en fuiven blijven oplossen door overleg en bemiddeling. 

In het verleden werden er goede resultaten bereikt met het voeren van overleg en bemiddeling voor het 

oplossen en vermijden van nachtlawaai ten gevolge van cafés en fuiven. 

Actie 2.7:  Bij (her)aanleg van wegen maatregelen nemen om de geluidshinder tegen te gaan indien nodig. 

Door rekening te houden met de ligging van de weg, het gebruikte materiaal en buffermaatregelen kan 

de geluidshinder ten gevolge van het wegverkeer beperkt worden. 

Actie 2.8: In samenwerking met het stilteplatform ervoor ijveren dat stilte meer gewaardeerd wordt als 

immaterieel erfgoed. 

Stilte, rust en ruimte zijn levensnoodzakelijke kwaliteiten. In samenwerking met het stilteplatform en 

andere gemeentelijke diensten (o.a. cultuurdienst) zal er getracht worden om de brede bevolking te 

sensibiliseren inzake stilte. Het thema ‘stilte, rust en ruimte’ zal verbreed en verdiept worden  

 

Lichthinder 

Actie 2.9:  De straatverlichting en (klemtoon)verlichting op gemeentelijke gebouwen, parken en 

sportterreinen aanpassen. Zie ook hoofdstuk energie. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en wenst lichthinder te voorkomen. Elke aanpassing wordt 

getoetst aan het vademecum lichthinder. 

Actie 2.10:  Bedrijven en burgers sensibiliseren omtrent het gebruik van buitenverlichting. 

Het gebruik van buitenverlichting is in veel gevallen energieverspilling. Bovendien kan nachtelijke 

buitenverlichting de levenscyclus en het gedrag van dieren beïnvloeden. 

 

Geurhinder 

Actie 2.11:  Het uitvoeren van thematische sensibilisatieacties rond geur. 

Verschillende doelgroepen dienen gesensibiliseerd te worden om geurhinder te vermijden. Hierbij wordt 

gedacht aan geur afkomstig van allesbranders van particulieren, preiresten bij tuinbouwers, vee, … . 

 

Luchtverontreiniging 

Actie 2.12: Blijven optreden tegen illegale afvalverbranding. 

Illegale afvalverbranding is een belangrijke oorzaak van lokale luchtverontreiniging. Met behulp van het 

praktisch draaiboek ‘Stook je gezondheid niet op!’, ontwikkeld door LOGO, kan het probleem van illegale 

afvalverbranding aangepakt worden. 

Actie 2.13: Acties ondernemen om de lokale fijn stof concentraties te verminderen. 

Fijn stof is een mengsel van vloeibare of vaste stofdeeltjes met een sterk uiteenlopende samenstelling en 

afmeting. Met fijn stof worden in de lucht zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer bedoeld. Onder 

andere bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt er fijn stof vrij. Fijn stof is gevaarlijk voor de 

gezondheid, zo worden luchtwegeninfecties en astma in verband gebracht met fijn stof.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micrometer_(lengtemaat)
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Actie 2.14: Sensibiliseren over de noodzaak van een goede binnenhuisluchtkwaliteit. 

Een gezond leefmilieu binnenshuis is belangrijk, zuivere gezonde lucht is onontbeerlijk voor de 

gezondheid van de bewoners. Bij de sensibilisatie kan er onder andere gewezen worden op het belang 

van een goede ventilatie en het vermijden van schimmel in huis. 
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7 Energie 

7.1 Waar gaat het over? 

Het verbruik van energie heeft nadelige gevolgen voor het milieu. De productie van onze goederen, het 

verwarmen van onze woningen en gebouwen,… bij dit alles produceren we grote hoeveelheden broeikasgassen. 

Zoals bekend zorgen deze broeikasgassen voor de opwarming van het klimaat met alle bijhorende rampzalige 

gevolgen. Toekomstige generaties zullen bovendien geconfronteerd worden met de eindigheid van de voorraden 

aardgas, steenkool en aardolie. Daarom is het belangrijk om enerzijds zuinig om te springen met energie en 

anderzijds zoveel mogelijk hernieuwbare energie te gebruiken. 

Volgens het Kyoto-protocol moet België tegen 2012 7,5% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Het EU 

klimaatplan van 2009 legt tegen 2020 een vermindering van 20% op.  

Voor hernieuwbare energie werd vanuit Europa voor België een doelstelling van 13% hernieuwbare energie 

tegen 2020 vastgelegd. Hierbij wordt niet enkel elektriciteit in rekening gebracht maar het volledige 

energieverbruik. Deze Belgische doelstelling moet nog naar een Vlaamse doelstelling vertaald worden.  

 

Beleidskader 

Sinds 1 januari 2009 dienen een groot aantal publieke gebouwen een energieprestatiecertificaat (EPC) voor 

publieke gebouwen uit te hangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats. Deze verplichting geldt voor 

publieke gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² waar een publieke organisatie 

gehuisvest is die regelmatig door het publiek wordt bezocht.  

 

Het doel van de energieprestatieregelgeving is het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen in 

Vlaanderen. De energieprestatie-eisen bij bouwen en verbouwen hebben daarom betrekking op de te voorziene 

thermische isolatie, de energieprestatie van de toegepaste technieken voor verwarming en koeling en het 

binnenklimaat. De gemeente moet toezien op de naleving van de voorwaarden die in de 

energieprestatieregelgeving zijn voorzien, via de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen. 

 

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 met de Vlaamse overheid engageert de 

gemeente een duurzaam gemeentelijk beleid te voeren inzake rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. 

Dit vertaalt zich in een aantal acties binnen het thema energie, zoals: 

 Het uitvoeren van een energieboekhouding voor de gemeentelijke gebouwen 

 Meewerken aan de implementatie van de energieprestatieregelgeving door aan te sluiten op het 

elektronische opvolgsysteem voor bouwaanvragen 

 Passieve en actieve sensibilisatie rond rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie 

 Aankoop van groene stroom 

 Een lager energieverbruik realiseren in de gemeentelijke gebouwen 

 … 

 



7   ENERGIE 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   40 

7.2 Waar staan we nu? 

De gemeente volgt het energie- en waterverbruik van enkele gemeentelijke gebouwen op via een 

energieboekhouding. Het gaat om de gebouwen met het grootste energieverbruik: het gemeentehuis, het 

sportcentrum Breeven, het cultureel centrum en het gebouw van de brandweer. In onderstaande grafieken is de 

procentuele verdeling weergegeven van het elektriciteits- en gasverbruik van de gemeentelijke gebouwen in 

2009. 

 

 
Grafiek 3: Procentuele verdeling van het aardgasverbruik van de gemeentelijke gebouwen in 2009 
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Grafiek 4: Procentuele verdeling van het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke gebouwen in 2009 

 

De meterstanden worden automatisch uitgelezen via dataloggers. In de overige gebouwen worden de 

meterstanden maandelijks manueel opgenomen en ingevoerd in het energieboekhoudingsysteem. Naast de 

gemeentelijke gebouwen is ook de openbare verlichting verantwoordelijk voor een groot deel van het 

energieverbruik. 

Voor alle publiek toegankelijke gemeentelijke gebouwen groter dan 1000m2 (gemeentehuis, cultureel centrum en 

sportcentrum) werd een energieprestatiecertificaat opgemaakt en op een goed zichtbare plaats opgehangen. 

 

In 2006 heeft de gemeente een lokaal Kyotoprotocol ondertekend waarin enerzijds acties zijn opgenomen in het 

kader van het energiezorgsysteem en anderzijds mogelijke sensibilisatieacties naar de bevolking. Dit lokaal 

Kyotoprotocol geeft voor de planperiode 2006-2012 per jaar aan wat de gemeente wil realiseren. In het kader van 

het energiezorgsysteem werden reeds een aantal stappen ondernomen. In het sportcentrum, het gemeentehuis, 

de brandweerkazerne en het cultureel centrum werd een energieaudit uitgevoerd. Alle maatregelen uit de 

energieaudits met een terugverdientijd kleiner dan 5 jaar werden intussen uitgevoerd.  

 

De gemeente stimuleert de verschillende doelgroepen om rationeel met energie om te gaan. Via gemeentelijke 

en intergemeentelijke informatiekanalen wordt de bevolking op regelmatige basis geïnformeerd en 

gesensibiliseerd over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. Elk jaar worden ook sensibilisatieacties 

georganiseerd zoals b.v. de infostand op de jaarlijkse tuinbeurs, een campagne rond na-isoleren van bestaande 

woningen, dikke truiendag, … Via een gemeentelijke subsidie wordt de plaatsing van een zonneboiler, een 

condensatieketel (in combinatie met een zonneboiler), dakisolatie en het uitvoeren een energieaudit 

gestimuleerd. Inwoners van Bornem kunnen ook een goedkope lening aangaan voor energiebesparende 

maatregelen via het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Bornem neemt ook deel aan de actie van 

Eandis rond het uitvoeren van huishoudelijke energiescans. 
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7.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het gemeentelijk beleid zal zich in eerste instantie toeleggen op het zoveel mogelijk 

beperken van het energieverbruik en daarnaast wil het ook werk maken van hernieuwbare energie. 

 

Het gemeentebestuur wil haar voorbeeldfunctie opnemen wat betreft rationeel energiegebruik en hernieuwbare 

energie. Het eigen energieverbruik doen dalen is hierbij een van de belangrijkste doelstellingen, enerzijds door 

een aantal technische maatregelen maar ook door het eigen personeel er toe aan te zetten om rationeler om te 

gaan met energie. Daarnaast wil de gemeente ook haar inwoners er toe aanzetten om bewuster om te gaan met 

energie en aandacht te hebben voor hernieuwbare energie. 

 

De gemeente heeft in 2006 een lokaal Kyotoprotocol ondertekend. Dit protocol loopt in 2012 af. De gemeente 

overweegt om tegen 2012 een nieuw protocol aan te gaan waarin doelstellingen zijn opgenomen met betrekking 

tot de reductie van broeikasgassen en een actieplan om deze doelstellingen te bereiken. 

7.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1: In het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie het energieverbruik van de gemeente 

zoveel mogelijk inperken.  

Actie 1.1: Het bijhouden van een energieboekhouding voor de gemeentelijke gebouwen met de hoogste 

verbruiken voortzetten en onderzoeken of een uitbreiding naar de gebouwen met een lager 

energieverbruik opportuun is. 

Via een energieboekhoudingsysteem wordt het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen 

opgevolgd. Dit kan gebeuren door maandelijks manueel de meterstanden van gas en elektriciteit op te 

nemen en in te voeren in het energieboekhoudingsysteem of het kan ook automatisch gebeuren via 

telemetrie. Via de energieboekhouding kunnen onregelmatigheden in het verbruik opgespoord worden en 

kunnen de effecten van energiebesparende maatregelen op het verbruik opgevolgd worden.  

Actie 1.2: In gebouwen waar de regeling van de verwarmingsinstallatie niet naar behoren werkt zal de 

regeling aangepast worden. 

In sommige gebouwen werkt de regeling van de verwarming niet optimaal en kan een aanpassing van 

deze regeling een ernstige besparing opleveren en meestal ook een comfortverbetering. Dit kan zowel 

een aanpassing van de instellingen van de regeling zijn als een vervanging of technische aanpassing van 

de regeling zelf. 

Actie 1.3:  Aan de hand van de uitgevoerde energieaudits in de gemeentelijke gebouwen een 

rangschikking opmaken van de prioritair uit te voeren maatregelen en de meest prioritaire 

maatregelen ook effectief uitvoeren. 

Het is logisch dat niet alle voorstellen die uit de uitgevoerde energieaudits voortkomen tegelijkertijd 

kunnen uitgevoerd worden. Daarom zal een rangorde opgemaakt worden waarbij de maatregelen die de 

kortste terugverdientijd hebben en de grootste besparing kunnen teweeg brengen ook als eerste 

uitgevoerd zullen worden.  
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Actie 1.4: Het voortzetten van een energiezorgsysteem in de gemeentelijke gebouwen in samenwerking 

met de externe energieadviseur.  

Een energiezorgsysteem of energiezorg houdt in dat effectief maatregelen genomen worden om het 

energieverbruik van een gebouw terug te dringen. Dit kunnen technische ingrepen zijn maar ook de 

bewustmaking van de gebruikers om hun gedrag aan te passen. 

Actie 1.5: Nieuwe technologieën toepassen om het elektriciteitsverbruik van de sportverlichting in te 

perken en de lichthinder in te perken. 

Het energieverbruik van sportverlichting en de lichthinder die er soms mee gepaard gaat, kan gevoelig 

verminderd worden door bv. het installeren van tijdschakelaars of het aanpassen van armaturen, 

spiegels, lampen,… 

Actie 1.6: Het energieverbruik door de openbare verlichting inperken door het aanpassen van de 

brandregimes, het vervangen van de minst energie-efficiënte armaturen, dimmen van de lichten 

tijdens de nacht, enz.  

Het aanpassen van de brandregimes van de openbare verlichting zal in eerste instantie gebeuren voor 

de gemeentelijke invalswegen. Later zal onderzocht worden of dit uitgebreid kan worden naar de rest van 

de straten in de gemeente. 

Actie 1.7: Overleg plegen met de Vlaamse overheid rond de aanpassing van de straatverlichting van de 

N16. 

De straatverlichting van de N16 valt onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid. Daarom 

zullen er gesprekken aangeknoopt worden met de Vlaamse overheid om het energieverbruik en de 

lichthinder veroorzaakt door de N16 te verminderen.  

Actie 1.8: Bij overheidsopdrachten zal energie-efficiëntie steeds opgenomen worden als 

evaluatiecriterium.  

In bestekken voor de aankoop van o.a. kantoorapparatuur zullen steeds criteria opgenomen worden die 

bijdragen tot een lager energieverbruik. 

Actie 1.9: Bij eigen bouwprojecten zal er steeds aandacht zijn voor duurzaam bouwen. Op elk ontwerp zal 

een duurzaamheidstoets uitgevoerd worden. 

Via de duurzaamheidstoets zal nagegaan worden of voldoende aandacht besteed werd aan een verlaagd 

energieverbruik, de toepassing van hernieuwbare energie, het gebruik van milieuverantwoorde 

producten, enz. 

Actie 1.10: Bij het bouwen van nieuwe gemeentelijke gebouwen zal er naar gestreefd worden om 

gebouwen te plaatsen die weinig energie verbruiken (het economisch optimum wordt hierbij als 

minimumnorm gehanteerd).  

Onder het economisch optimum verstaan we een economisch optimale combinatie van 

energiebesparende maatregelen. Hierbij moet rekening gehouden worden met de toekomstige stijging 

van de energieprijzen. 

Actie 1.11: Het energiezorgsysteem voor de gemeentelijke gebouwen verder zetten, optimaliseren en 

uitbreiden naar alle gemeentelijke gebouwen. 

Momenteel wordt energiezorg vooral uitgevoerd in de gebouwen met het grootste energieverbruik. Dit zal 

geleidelijk uitgebreid worden naar de andere gebouwen. 

Actie 1.12: Het uitvoeren van een energieaudit voor alle relevante gemeentelijke gebouwen (de 

belangrijkste verbruikers). 

Een energieaudit geeft antwoord op de vragen waar, hoeveel en op welke manier energie in een gebouw 

kan worden bespaard. In een energieaudit kan een onderzoek gebeuren naar het verwarmingssysteem, 

de isolatie van het gebouw, het gebruik van nieuwe technologieën,…. 



7   ENERGIE 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   44 

Actie 1.13: Aandacht besteden aan energieverbruik bij de aanleg van rioleringen en pompen.  

Pompen die geïnstalleerd worden aan rioleringen of in waterlopen verbruiken vaak veel energie. Ook hier 

kan er veel energie bespaard worden indien gekozen wordt voor energiezuinige pompen of door bij de 

aanleg van bv. een riolering het gebruik van pompen te vermijden. 

Actie 1.14: Opmaak van een Masterplan voor de openbare verlichting.  

Een Masterplan is een beleids- en uitvoeringsplan voor een periode van bv. 5 jaar waarin alle elementen 

van de uitbating van de openbare verlichting zijn opgenomen (REG, investering, exploitatie, lichthinder, 

milieuvriendelijke materialen,…). Per type straat wordt in dit Masterplan bv. het gewenste lichtniveau 

bepaald. Het Masterplan is gekoppeld aan een meerjarenbegroting. 

Doelstelling 2: De gemeente zal een duurzaam energiebeleid voeren met aandacht voor hernieuwbare 

energie. 

Actie 2.1: Bij de aankoop van elektriciteit zal een percentage van 100% groene elektriciteit opgelegd 

worden aan de leverancier. 

Alle elektriciteit die de gemeente aankoopt voor gebouwen, openbare verlichting, marktkasten, enz. is 

elektriciteit afkomstig van hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, biomassa,…).  

Actie 2.2: Opmaken van een plan van aanpak voor hernieuwbare energie. 

Dit plan van aanpak bevat naast beleidsdoelstellingen inzake hernieuwbare energie ook concrete acties 

(bv. een selectie van gemeentelijke gebouwen waar een hernieuwbare energie-installatie zal geplaatst 

worden, inrichten duurzame bedrijventerreinen, informatiecampagne naar bedrijven,…). Hierbij wil de 

gemeente werk maken van haar voorbeeldfunctie op het vlak van duurzame energie. 

Actie 2.3: Op basis van het plan van aanpak voor hernieuwbare energie een gemeentelijk 

voorbeeldproject hernieuwbare energie uitwerken. 

Over dit voorbeeldproject zal de gemeente uitgebreid communiceren om de verschillende doelgroepen 

(bedrijven, gezinnen, scholen,…) ertoe aan te zetten om het voorbeeld van het gemeentebestuur te 

volgen en te investeren in hernieuwbare energie. 

Actie 2.4: Bij renovatie van de bestaande energie-installaties zal er altijd onderzocht worden of 

alternatieve energiebronnen een oplossing kunnen bieden. 

Indien bv. de verwarmingsinstallatie en warm waterproductie van een sporthal vernieuwd wordt, zal 

nagegaan worden of een zonneboiler geplaatst kan worden.  

Doelstelling 3: Creëren van een breder intern draagvlak bij mandatarissen en gemeentepersoneel voor 

een duurzaam gemeentelijk energiebeleid en het opnemen van een voorbeeldfunctie op het vlak van 

rationeel energiegebruik. 

Actie 3.1: De gemeentelijke mandatarissen en het gemeentepersoneel verder informeren rond het thema 

energie en sensibiliseren om rationeler om te gaan met energie. Hierbij ook aandacht besteden 

aan het ludieke aspect. 

Bv. deelname aan Dikke truiendag, acties in het kader van de maand van de energiebesparing,… 

Actie 3.2:  Het personeel dat instaat voor de energieboekhouding en energiezorg zal op regelmatige basis 

opleidingen volgen rond energie en/of energiezuinig bouwen. 

Op die manier blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op vlak van energiezorg en 

energiezuinig bouwen.  
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Doelstelling 4: Energiezuinig gedrag van burgers en andere doelgroepen stimuleren via doelgerichte 

sensibilisatiecampagnes over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. 

Actie 4.1: De gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energie 

zullen jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden.  

Er zal ook onderzocht worden of andere milieuvriendelijke of energiebesparende toepassingen 

gesubsidieerd kunnen worden en of de huidige subsidies behouden dienen te blijven. 

Actie 4.2:  Blijven aanbieden van goedkope leningen voor energiebesparende maatregelen aan 

particulieren via het FRGE. 

Het FRGE is het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost. Dit fonds kent leningen toe voor 

energiebesparende maatregelen (dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboiler,…)  tegen een 

vaste rentevoet van 2%. Op vraag van de gemeente treedt IGEMO op als lokale afdeling voor het 

verstrekken van leningen aan de inwoners van Bornem en de andere gemeenten uit de regio.  

Actie 4.3:  De verschillende doelgroepen meer actief sensibiliseren en informeren met betrekking tot 

rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie.  

De plaatsing van dakisolatie, het vervangen van enkele beglazing door superisolerende beglazing en de 

vervanging van een oude stookketel door een condensatieketel zijn de meest efficiënte maatregelen om 

energie te besparen in een woning of gebouw. Over deze maatregelen zal dan ook prioritair 

gecommuniceerd worden. 

Actie 4.4: Een sensibilisatieplan uitwerken op maat van de verschillende doelgroepen.  

Bij het uitwerken van de doelgerichte sensibilisatieacties zal voldoende aandacht besteed worden aan 

het ludieke aspect. Door ludieke acties te organiseren wordt een groter publiek bereikt en heeft de actie 

meer kans op slagen. 

Actie 4.5: Uitvoeren van energiescans bij burgers en hen hierbij stimuleren tot het uitvoeren van kleine 

energiebesparende maatregelen of zelf kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.  

Een energiescan is een doorlichting van een woning om een beeld te krijgen van de energiesituatie en de 

mogelijkheden voor bewoners om energie te besparen. Indien nodig voeren de werknemers onmiddellijk 

een aantal kleine energiebesparende ingrepen uit: spaarlampen, spaardouchekoppen, radiatorfolie en 

buisisolatie. 

Actie 4.6: Doelgerichte acties ondernemen om kansarmen er toe aan te zetten om een energiescan te 

laten uitvoeren. 

De doelgroep kansarmen bereiken is niet altijd eenvoudig en vraagt een specifieke aanpak. Daarom 

zullen er acties ondernomen worden die specifiek gericht zijn op deze doelgroep. Kansarmen waarbij 

reeds een energiescan is uitgevoerd zullen de mogelijkheid krijgen om een gratis opvolgscan te laten 

uitvoeren waarbij nog extra energiebesparende maatregelen uitgevoerd kunnen worden zoals bv. het 

aanbrengen van tochtstrips,…   

Actie 4.7: Bouwprofessionelen uit de regio informeren en sensibiliseren over energiezuinige technieken 

en energiezuinig bouwen.  

Bouwprofessionelen (architecten, aannemers,…) zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de nieuwste 

energiezuinige technologieën en toepassingen. Er bestaan ook veel vooroordelen ten opzichte van 

nieuwe technologieën en energiezuinig bouwen. Door het organiseren van bv. een infosessie kan de 

gemeente de kennis en het bewustzijn bij de bouwprofessionelen vergroten. Op die manier wordt het ook 

voor bouwers en verbouwers gemakkelijker om een gemotiveerde architect of aannemer te vinden voor 

een duurzaam (ver)bouwproject. 
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Actie 4.8: KMO’s informeren en sensibiliseren over rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie. 

Door het organiseren van bv. een infosessie kan de gemeente de kennis en het bewustzijn bij de KMO’s 

vergroten.  
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8 Mobiliteit 

8.1 Waar gaat het over? 

Het gemotoriseerd verkeer heeft een grote impact op het milieu. De belangrijkste milieueffecten die veroorzaakt 

worden door het auto- en vrachtwagenverkeer zijn: 

 geluidshinder 

 luchtverontreiniging 

 klimaatverandering 

 aantasting van de open ruimte 

 geurhinder 

De uitdaging bestaat erin om deze milieueffecten zoveel mogelijk in te perken, zonder hierbij de basismobiliteit 

van de bevolking aan te tasten. Er wordt gestreefd naar een duurzamere mobiliteit waarbij het STOP-principe 

gehanteerd wordt (‘eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en tenslotte het Privé-vervoer’). 

 

Beleidskader 

Het beleidskader voor het thema mobiliteit is de mobiliteitsconvenant. Dit is een overeenkomst tussen het 

Vlaamse Gewest, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en de gemeente. Een mobiliteitsconvenant bevat 

een moederconvenant, waarin algemene doelstellingen en uitgangspunten worden geformuleerd. Daarnaast 

bevat het één of meerdere 'modules', die altijd onder een koepelmodule gevat worden. Deze modules kunnen 

betrekking hebben op fietspaden, doortochten, geluidswerende maatregelen, etc. 

Bornem ondertekende het Mobiliteitsconvenant in 1997. Het afsluiten van een mobiliteitsconvenant brengt voor 

de gemeente de verplichting mee om een mobiliteitsplan op te stellen. Het mobiliteitsplan van Bornem werd 

conform verklaard door de Vlaamse overheid op 6 maart 2002. In 2007 werd er een sneltoets van het 

mobiliteitsplan uitgevoerd. Het is een eenvoudige methode om het gemeentelijk mobiliteitsplan te toetsen op zijn 

actualiteitswaarde en richting te geven aan het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. 

In de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 die de gemeente heeft afgesloten met de Vlaamse overheid werd 

het thema mobiliteit  opgenomen om de integratie te bevorderen tussen het mobiliteitsbeleid en het milieubeleid. 

Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst engageert de gemeente zich om een aantal acties 

binnen het thema mobiliteit uit te voeren, zoals: 

 Het voeren van passieve en actieve communicatie rond milieuvriendelijke mobiliteit. 

 Deelname van de gemeentelijke milieuambtenaar aan de gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit 

 Het stimuleren van milieuvriendelijk rijgedrag bij het gemeentepersoneel 

 Het uitbouwen van een milieuvriendelijk voertuigenpark 

 … 

8.2 Waar staan we nu? 

Bornem wordt doorsneden door de N16 en door een spoorlijn. De N16 is een belangrijke en drukke gewestweg. 

De milieu-impact van deze weg voor de gemeente is uiteraard groot.  
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Bornem beschikt over een uitgebreid netwerk van fietsvoorzieningen. Toch vertoont het huidig netwerk nog 

missing links in het functionele fietsnetwerk. Ook de barrièrewerking van de N16 is een belemmering voor meer 

fietsgebruik. Het fietsnetwerk van Bornem is voornamelijk gericht op de centrumfuncties vanaf de woongebieden. 

Bornem heeft een aantrekkelijk winkel- en dienstencentrum met een bovengemeentelijke uitstraling. Dit zorgt 

ervoor dat er een vrij grote parkeerdruk is in het centrum. Het huidige parkeersysteem functioneert echter niet 

meer optimaal (parkeren op voetpaden, problemen met laden en lossen, gebrek aan capaciteit voor 

bewonersparkeren, geen ruimte voor fietsenstallingen, langparkeerders in het centrum, ...). 

 

Bornem heeft zijn eigen treinstation, vanwaar een beperkt aantal verbindingen worden voorzien naar de 

omliggende steden (Mechelen en Sint-Niklaas). Het busvervoer in de gemeente is voldoende aanwezig. Naar het 

bedrijvencentrum langs de N16 ontbreekt echter een busverbinding.  

 

De voorbije jaren werden reeds heel wat gemeentelijke acties uitgevoerd in het kader van het thema mobiliteit. 

Een selectie hiervan wordt hieronder opgesomd: 

 In 2008 werd een aantal workshops Ecodriving georganiseerd voor het gemeentepersoneel. Tijdens deze 

workshops leerden de deelnemers op een rijsimulator wat milieuvriendelijk rijgedrag is. Tijdens een 

jaarmarkt kon ook de bevolking de Ecodriving stand bezoeken en uittesten. 

 In 2008 werd een bedrijfsvervoerplan opgemaakt met de bedoeling het woon-werk-verkeer en 

dienstverplaatsingen efficiënter te organiseren. De acties en maatregelen uit dit plan worden uitgevoerd.  

Het gemeentepersoneel wordt gestimuleerd om op een duurzame manier naar het werk te komen via het 

verlenen van een fietsvergoeding, via de sensibilisatieactie ‘ik kyoto’, aankoop van poncho’s en 

paraplu’s,… 

 Bij de aankoop van nieuwe dienstvoertuigen worden milieuaspecten opgenomen in het bestek. De 

voorbije jaren werden een aantal milieuvriendelijke voertuigen aangekocht. 

 Via de gemeentelijke infokanalen werd de bevolking regelmatig geïnformeerd omtrent milieuvriendelijke 

mobiliteit. 

 De gemeente neemt deel aan het project ‘Buurt en voetwegen’ in samenwerking met IGEMO. Het doel 

van dit project is om het trage wegen netwerk in Bornem te herwaarderen. Eerst werd de toestand van alle 

buurt- en voetwegen in kaart gebracht. Dan werden een aantal trage wegen geselecteerd waarvoor een 

inrichtingsplan werd opgemaakt. In een volgende fase worden deze inrichtingswerken uitgevoerd om zo 

de verbindingswegen te herstellen. 

 In 2009 nam de gemeente deel aan de dag van de Trage weg: de gemeente herwaardeerde samen met 

de buurtbewoners Buurtweg 100 in Branst. De gemeente voerde vooraf de grootste werken uit. Tijdens 

het actieweekend staken inwoners de handen uit de mouwen om het snoeiwerk en het egaliseren van de 

weg af te werken.  

 De toeristische dienst ‘Toerisme Klein Brabant’ verhuurt fietsen. 

8.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een beleid dat er op gericht is om de druk op het leefmilieu, uitgevoerd 

door het verkeer, te verminderen. 

 

Het is de betrachting van het gemeentebestuur om de randeffecten die ontstaan door het verkeer (geluidshinder, 

luchtverontreiniging,…) zoveel mogelijk in te perken. Op het vlak van mobiliteit wil het gemeentebestuur haar 

voorbeeldfunctie opnemen door het uitbouwen van een milieuvriendelijk voertuigenpark en het stimuleren van 
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duurzaam verplaatsingsgedrag bij het eigen personeel.  Door de integratie te bevorderen van het 

mobiliteitsbeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid en het milieubeleid zal vermeden worden dat het milieuaspect uit 

het oog verloren wordt in andere beleidsdomeinen. Ook wil het gemeentebestuur de verschillende doelgroepen 

(bevolking, scholen, verenigingen, handelaars, bedrijven) stimuleren om zich duurzamer te verplaatsen. 

8.4 Hoe gaan we dit bereiken 

Doelstelling 1: Een milieuvriendelijk voertuigenpark uitbouwen en een duurzaam verplaatsingsgedrag 

stimuleren bij het eigen personeel.  

Actie 1.1: Elke aankoop van een nieuw voertuig is onderworpen aan een milieutoetsing.  

Een belangrijke maatstaf voor de beoordeling van de milieuvriendelijkheid van een voertuig is de 

ecoscore. De ecoscore laat toe om de milieuprestaties van een voertuig in te schatten door rekening te 

houden met de belangrijkste milieu-impacten die het voertuig veroorzaakt. Aan elk voertuig kan een 

ecoscore toegekend worden tussen 0 en 100. Hoe dichter een voertuig bij 100 komt, hoe 

milieuvriendelijker het is. De ecoscore houdt rekening enerzijds met de emissie van broeikasgassen 

(voornamelijk CO2), en anderzijds met emissies die een rechtstreeks negatieve impact hebben op de 

gezondheid van mensen (zoals fijn stof, stikstofoxiden, e.a.). Ook de impact van bepaalde emissies op 

ecosystemen wordt in rekening gebracht en in mindere mate ook de geluidsproductie.  

Actie 1.2: Een milieutoetsing uitvoeren van het gemeentelijk voertuigenpark en deze toetsing 2-jaarlijks 

actualiseren. 

Via een milieutoetsing van het voertuigenpark kan de milieuvriendelijkheid (Ecoscore) van elk voertuig 

berekenend worden op basis van het reële gebruik. Er wordt o.a. berekend of een voertuig beter of 

slechter scoort dan gemiddeld. Op die manier kan bepaald worden welk voertuig uit het voertuigenpark 

het best meer of minder ingezet wordt of welk voertuig dringend aan vervanging toe is. 

Actie 1.3: Op basis van de milieutoetsing van het voertuigenpark een concrete doelstelling formuleren 

voor de verbetering van de gewogen ecoscore van het gemeentelijk voertuigenpark. 

De gewogen ecoscore wordt berekend uit de ecoscores van de verschillende voertuigen van het 

voertuigenpark. Bij de berekening hebben  voertuigen die veel kilometers per jaar afleggen een grotere 

invloed dan voertuigen die slechts weinig kilometers afleggen, waardoor zij meer doorwegen op het cijfer 

van de gewogen ecoscore.  

Actie 1.4: Het bedrijfsvervoerplan voor de gemeentediensten verder uitvoeren, opvolgen en jaarlijks 

evalueren. 

Via een bedrijfsvervoerplan tracht het gemeentebestuur als organisatie het woon-werk-verkeer en 

dienstverplaatsingen efficiënter te organiseren, rekening houdend met maatschappelijke belangen (vlot 

en veilig verkeer, bescherming van het milieu, energiebesparing). Dit gebeurt voornamelijk via het 

promoten van alternatieven voor het autoverkeer of het voorkomen van (auto)verplaatsingen. 

Actie 1.5: De gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren blijven stimuleren tot het gebruik van 

duurzame verplaatsingsmethoden en milieuvriendelijk rijgedrag d.m.v. fietsvergoedingen, 

opleidingen, sensibilisatiecampagnes, enz. 

Voortdurende sensibilisatie is noodzakelijk om het gemeentepersoneel aan te zetten tot duurzaam 

verplaatsingsgedrag. Het is belangrijk dat het gemeentepersoneel hierbij het goede voorbeeld geeft aan 

de inwoners. 
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Doelstelling 2: De effecten van het verkeer op milieu en natuur zoveel mogelijk terugdringen. 

Actie 2.1: Onderzoeken of milieuvriendelijkere alternatieven voor strooizout kunnen toegepast worden. 

Het gemeentelijk strooiplan evalueren en hierover communiceren. 

Het toepassen van strooizout voor het vrijmaken van de wegen in de winter heeft nadelige effecten voor 

het milieu tot gevolg. Het gebruik van strooizout wordt daarom beperkt tot het noodzakelijke. Er zal 

gezocht worden naar alternatieven met een lagere milieu-impact. Ook zal het gemeentelijk strooiplan 

jaarlijks geëvalueerd worden. Het is ook van belang dat er duidelijk gecommuniceerd wordt over het 

strooiplan en waarom in bepaalde straten wel en in andere niet gestrooid wordt.  

Actie 2.2: Het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren: 

 Stimuleren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

 Parkeerplaatsen voorzien specifiek voor elektrische/milieuvriendelijke wagens. 

 De gemeente kan zelf een oplaadpunt plaatsen bv. in de nieuwe parkeergarage.  

 Aankoop van een elektrisch aangedreven of hybride dienstvoertuig als 

voorbeeldproject. 

Bij het rijden met een elektrisch voertuig komen geen schadelijke uitlaatgassen vrij, hetgeen in de directe 

omgeving waar de auto rijdt schonere lucht oplevert. Indien de elektriciteit waarmee het voertuig 

aangedreven wordt afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen is de milieu-impact van een elektrisch 

voertuig beduidend lager dan die van een voertuig dat aangedreven is door een benzine- of dieselmotor. 

Een hybride voertuig combineert een elektromotor en een verbrandingsmotor.    

Actie 2.3: Het netwerk van trage wegen optimaliseren en uitbreiden en de trage wegen beschermen tegen 

ongepast gebruik (4x4’s, quads, …). Er zal ook een beheerplan opgemaakt worden voor de 

trage wegen. 

Trage wegen zijn verbindingen of paden voor niet gemotoriseerd verkeer. Trage wegen zijn in de eerste 

plaats bedoeld voor wandelaars en fietsers. Voorbeelden van trage wegen zijn veldwegen, kerkwegels, 

jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden,… Veel trage wegen zijn in het verleden 

reeds verdwenen of dreigen in de toekomst verloren te gaan. Daarom is het belangrijk dat ze in kaart 

gebracht worden, dat ze beter bekend worden bij de bevolking en dat ze ook beheerd worden. 

Actie 2.4: De knelpunten van luchtverontreiniging door het verkeer in de gemeente in kaart brengen en 

analyseren d.m.v. een stratenmodel (bv. CAR Vlaanderen). Op basis van de knelpuntenanalyse 

een actieplan opmaken om lokale luchtkwaliteitsproblemen weg te werken en nieuwe 

knelpunten te voorkomen. 

Er zal gebruik gemaakt worden van het stratenmodel CAR Vlaanderen (CAR staat voor Calculation of Air 

pollution from Road traffic). In het model moeten een aantal gegevens ingegeven worden, zoals de 

verkeersintensiteit, het wegtype, de verkeersafwikkeling, ... Het softwareprogramma berekent dan de 

concentraties aan fijn stof en stikstofoxiden en toetst deze waarden aan de grenswaarden opgelegd door 

Europa. Het model maakt ook de gevolgen zichtbaar van beslissingen op gebied van het wegverkeer op 

de luchtkwaliteit.  

Actie 2.5: Het ter beschikking stellen van een aantal fietsen die door de bevolking of toeristen gebruikt 

kunnen worden. 

Door het gratis ter beschikking stellen van fietsen worden de toeristen aangespoord om de gemeente op 

een milieuvriendelijke manier te verkennen. Inwoners kunnen ook gebruik maken van deze fietsen om 

korte verplaatsingen te doen in de gemeente. 

Actie 2.6: Onthaalpoorten voorzien in de buurt van toeristische trekpleisters en vanaf deze onthaalpoorten 

collectief vervoer voorzien (of fietsen). 

Door het voorzien van onthaalpoorten waar men kan overstappen op collectief vervoer of fietsen, wordt 

het gemotoriseerd verkeer meer geweerd uit de dorpskernen en de toeristische trekpleisters. 



8   MOBILITEIT 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   51 

Doelstelling 3: Integratie bevorderen van het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijke 

ordeningsbeleid. 

Actie 3.1: Structureel overleg organiseren tussen de diensten ruimtelijke ontwikkeling, werken, milieu en 

lokale economie. 

Dit zal er voor zorgen dat bij projecten van andere beleidsdomeinen vanaf het begin rekening gehouden 

wordt met milieuaspecten. 

Actie 3.2: Bij ruimtelijke ordeningsprojecten en wegenwerken zal een milieutoetsing uitgevoerd worden 

om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. 

Aandachtspunten hierbij zijn het voorzien van openbaar vervoer, fietsverbindingen, bereikbaarheid, 

keuze van de locatie,…   

Actie 3.3: Het sluipverkeer langs landelijke wegen tegengaan. 

Sluipverkeer heeft een negatief effect op de landelijke omgeving omwille van geluidshinder, emissies, 

onveiligheid wegens te hoge snelheden,…  

Doelstelling 4: Duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren bij de verschillende doelgroepen (bevolking, 

scholen, verenigingen, handelaars, bedrijven). 

Actie 4.1:  Het openbaar vervoer promoten en verbeteren:  

Enkele mogelijke acties: 

De gemeente zal pleiten voor een geoptimaliseerd belbussysteem. Nu moet men op voorhand 

reserveren en mag je de belbus niet op als je niet gereserveerd hebt. 

Openbaar vervoer optimaliseren in functie van het ziekenhuis. 

Parkeerplaatsen net buiten het centrum creëren met aansluiting voor het openbaar vervoer. 

Pleiten voor goede afstemming van de verschillende vervoersmogelijkheden (trein en bus). 

Actie 4.2: Trage wegen promoten voor functioneel (dagelijks) gebruik. O.a. door de opmaak van een kaart 

met snelle en veilige fietsroutes langs trage wegen.  

Het bekend maken van veilige routes en zorgen voor veilige oversteekplaatsen stimuleert mensen om de 

fiets te nemen in plaats van de auto. Dit is zeker het geval voor verplaatsingen van en naar school. 

Actie 4.3: Opzetten van doelgerichte sensibilisatiecampagnes inzake duurzaam verplaatsingsgedrag en 

milieuvriendelijke mobiliteit voor de verschillende doelgroepen.  

Hierbij zal ingespeeld worden op nieuwe initiatieven van hogere overheden en milieu- en 

mobiliteitsorganisaties. Bv. een wedstrijdje organiseren tussen een auto en een fiets om aan te tonen dat 

met de fiets vaak sneller gaat dan met de auto (met de nodige publiciteit). 

Actie 4.4: In de scholen acties rond milieu en mobiliteit blijven organiseren. 

Naar de scholen worden reeds een aantal acties georganiseerd in het kader van milieuvriendelijke 

mobiliteit. Deze acties zullen voortgezet worden en bijgestuurd waar nodig. 

Actie 4.5: Initiatieven ondernemen naar bedrijven rond duurzame mobiliteit. 

Mogelijke acties naar bedrijven: 

Bedrijven stimuleren tot de opmaak van bedrijfsvervoerplannen en zorgen voor afstemming van het 

openbaar vervoer voor bedrijven. 

Pendelen promoten 

Functionele fietsverbindingen en openbaar vervoer voorzien naar bedrijven. 
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Actie 4.6: Onderzoeken van de mogelijkheid om een project rond autodelen te organiseren (Cambio, 

Autopia). 

Bij autodelen maken meerdere personen om de beurt gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) 

wagens. Het principe is: men gebruikt een auto wanneer men hem nodig heeft, wanneer de wagen stil 

staat kan iemand anders hem gebruiken. Dit kan zowel door de autodelers zelf geregeld zijn, als door 

een al dan niet commerciële organisatie. 

Actie 4.7: Het gebruik van de fiets stimuleren door voldoende fietsparkeerplaatsen te voorzien en een 

goed toezicht op deze plaatsen Het gebruik van de fiets stimuleren door voldoende 

fietsparkeerplaatsen te voorzien en een goed toezicht op deze plaatsen, veilige fietspaden te 

voorzien en knelpunten rond veiligheid weg te werken. 

Degelijke fietsenstallingen zijn heel belangrijk om het gebruik van de fiets te stimuleren. Fietsdiefstal is 

een probleem dat veel voorkomt en kan deels voorkomen worden door een beter toezicht op 

fietsenstallingen (bv. d.m.v. fietskluizen). Veiligheid is voor velen een belangrijk argument om de fiets niet 

te gebruiken.  Door de bestaande knelpunten op te lossen en extra fietspaden te voorzien zullen meer 

mensen overtuigd kunnen worden om de fiets te gebruiken. 
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9 Natuur 

9.1 Waar gaat het over? 

Door het toenemende bevolkingscijfer, de industriële uitbreiding en de ruimtelijke planningsdruk krijgt de natuur 

het alsmaar zwaarder te verduren en neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid van alle levende wezens: 

dieren, planten, zwammen en micro-organismen) af. In Vlaanderen zijn in de loop van deze eeuw honderden 

inheemse planten en diersoorten uitgestorven, en meer dan één derde van de inheemse fauna is bedreigd. Het 

behoud van biodiversiteit vereist de bescherming van de leefgebieden van de verschillende soorten en een 

verbetering van de algemene milieukwaliteit. 

 

In het hoofdstuk natuur komen tevens de aspecten landschap, bos en groen aan bod.  

 

Landschappen zijn aaneengesloten gebieden die globaal kunnen waargenomen worden. Belangrijke elementen 

in het landschap zijn de kleine landschapselementen (KLE’s) zoals hagen, houtkanten en bomenrijen. KLE’s 

hebben een belangrijke ecologische functie aangezien ze een uitwisseling van fauna en flora tussen 

verschillende gebieden mogelijk maken. 

 

Bosgebieden komen in Vlaanderen steeds meer onder druk te staan. Bossen hebben niet alleen een ecologische 

waarde, ze staan ook in voor de omzetting van koolstofdioxide (CO2) naar zuurstof (O2). 

 

Onder de noemer groen vallen de openbare groenstructuren zoals parken en bermen. De aanwezigheid van 

groen draagt bij tot een aantrekkelijke leefomgeving. 

 

Beleidskader 

Het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk Milieu (Natuurdecreet) bevat 

verschillende doelstellingen zoals het vrijwaren van een ecologische milieukwaliteit, het uitvoeren van een 

gebiedsgericht natuurbeleid en het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor natuurbehoud. 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 (Vegetatiebesluit) heeft als doel de achteruitgang van 

kleine landschapselementen (KLE’s) en de wijziging van vegetaties te voorkomen, of te regelen door middel van 

de natuurvergunning. 

 

Het bermbesluit van 27 juni 1984 stelt dat openbare besturen een natuurvriendelijk bermbeheer dienen te voeren 

door aangepaste maaischema’s en aangepast materieel. 

 

Het Bosdecreet van 13 juni 1990 erkent en regelt de verschillende bosfuncties en maakt een deskundig en 

educatief beheer van bossen mogelijk. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest bevat een belangrijke doelstelling 

rond natuur: de gemeente voert een beleid dat gericht is op de zorgplicht voor de natuur en het stopzetten van 

het verlies van de biodiversiteit (met inbegrip van de genetische diversiteit) door instandhouding, ontwikkeling en 

herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. 
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9.2 Waar staan we nu? 

Bornem is een groene gemeente, maar liefst 68% van de oppervlakte is bestemd voor groen-, bos- en 

landbouwgebied. De gebieden ‘Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender, tot de Rupelmonding’ en ‘Moer – 

Vlietvallei – Zuidelijk eiland’ werden in het VEN (Vlaams Ecologisch Netwerk) aangeduid als GEN (Grote 

Eenheden Natuur). Verder maken bepaalde gebieden in de gemeente deel uit van het vogelrichtlijngebied 

‘Durme en de Middenloop van de Schelde’ en het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de 

Nederlandse grens tot Gent’. Bovendien zijn er ook nog enkele natuurreservaten in de gemeente. 

 

 
Figuur 2: Overzicht natuurgebieden (GNOP, 2004) 

 

In Bornem zijn er momenteel 5 landschappen beschermd, waaronder het ‘Landschap van de Oude Schelde 

(Eendenkooi en Graafschap)’ en het ‘Kasteelpark en de omgeving van het paviljoen ‘de Notelaer’ van het Domein 

d’Ursel’. De gemeente Bornem heeft op haar grondgebied twee openbare parken, meerbepaald ‘Domein d’Ursel’ 

(provinciaal domein) en ‘Breeven’ (gemeentelijk domein). 

 

In 1996 werd het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) van de gemeente Bornem goedgekeurd. 

Hiermee werd een belangrijke basis gelegd voor het natuurbeleid van de gemeente. In 2004 werd het GNOP 

herwerkt en werd er een actieplan opgemaakt dat gebiedsgerichte acties, acties ter waarborging van de 

ecologische kwaliteit, soortgerichte acties en acties gericht naar doelgroepen omvat. 

 

Er is een goede samenwerking met de lokale afdeling van Natuurpunt vzw: Natuurpunt Klein-Brabant. Natuurpunt 

ijvert voor een behoud van de natuur en landschap. Natuurpunt tracht dan ook de kostbare natuur veilig te stellen 

door gebieden aan te kopen, te huren en te beheren. 
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De gemeente maakt samen met 13 andere gemeenten uit de regio deel uit van het Regionaal Landschap 

Schelde- Durme. Het Regionaal Landschap werkt binnen haar werkingsgebied projecten uit rond landschap, 

natuur, platteland, natuurrecreatie en natuureducatie.  

 

De Bosgroep Antwerpen-Zuid, actief in de gemeente, is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen zowel 

openbare als privé boseigenaars. De Bosgroep biedt een uitgebreide dienstverlening aan en helpt de 

boseigenaars zo bij het beheren van hun bossen. 

9.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een duurzaam gemeentelijk natuurbeleid gericht op het verhogen van 

de biodiversiteit en het versterken van de openbare groenstructuren en open ruimte. 

 

De gemeente wenst de aanwezige biodiversiteit niet alleen te bestendigen, maar ook te verhogen. De volgende 

jaren worden er, al dan niet in samenwerking met andere actoren op natuurgebied, allerlei acties uitgewerkt ter 

bevordering van de natuur. De openbare groenstructuren in de gemeente dienen versterkt te worden. Een goede 

inrichting van het openbaar groen draagt bij tot het leefbaar houden van de gemeente en bij uitbreiding tot de 

gezondheid van de inwoners. Verder zal de gemeente acties uitvoeren ter behoud van het landschap en de erin 

aanwezige elementen. 

9.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1:  De aanwezige biodiversiteit in de gemeente bestendigen en verhogen. 

Actie 1.1:  Een samenwerking opstarten tussen de verschillende actoren inzake natuur uit de streek. 

Door een samenwerking op te starten met de verschillende actoren inzake natuur uit de streek (toerisme, 

natuurverenigingen, landbouworganisaties,…) kunnen er gezamenlijke initiatieven worden genomen ter 

bevordering van de biodiversiteit in de streek. 

Actie 1.2:  Een natuureducatief netwerk van locaties en gidsen uitbouwen. 

Natuureducatie is van belang om de schoolgaande jeugd en andere doelgroepen duiding te geven over 

de actuele natuurproblematiek en hen te laten kennismaken met de natuur in de gemeente. 

Actie 1.3:  Onderzoeken waar er biotoopbeschermingsmaatregelen genomen moeten worden. 

Een biotoop is een gebied met een uniform landschapstype dat wordt gekenmerkt door een natuurlijk 

evenwicht. Mogelijk dienen er bepaalde biotopen binnen de gemeentegrenzen beschermd te worden 

tegen bijvoorbeeld verdroging. 

Actie 1.4:  De versnippering van de natuur tegengaan door enerzijds te pleiten voor bijkomende 

ecologische corridors en door anderzijds zelf kleinere corridors aan te kopen overeenkomstig 

de nog af te bakenen verbindingsgebieden volgens VEN/IVON. 

Een ecologische corridor is een verbindingselement tussen leefgebieden van bepaalde soorten dat 

zodanig is ingericht dat het voor de soorten waarvoor de corridor bedoeld is, veilig en aantrekkelijk is. Er 

kan bijvoorbeeld bij de hogere overheid gepleit worden voor ecoducten over de N16. VEN staat voor 

Vlaams ecologisch netwerk, IVON voor integraal verwevings- en ondersteunend netwerk. 
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Actie 1.5:  De hogere overheden ondersteunen bij hun aankoopbeleid van natuur. 

De gemeente kan de aankoop van percelen met een ecologische waarde (overeenkomstig het GNOP) 

door de hogere overheden faciliteren door bv. onderhandelingen bij te wonen. 

Actie 1.6:  De roofvogelvervolging onder de aandacht brengen en, in samenwerking met de 

wildbeheerseenheden (WBE’s), de doelgroepen sensibiliseren. 

Er worden regelmatig dode roofvogels teruggevonden in de gemeente. De vogels werden vergiftigd of 

neergeschoten. De illegale roofvogelvervolging kan onder de aandacht gebracht worden door 

bijvoorbeeld een meldpunt dode roofvogels op te starten. 

Actie 1.7:  De gemeente neemt deel aan de actie Countdown 2010 en communiceert hierover naar de 

bevolking. 

De actie Countdown 2010 heeft als doel om de biodiversiteit in de beekvalleien te verhogen. De actie is 

een Europees initiatief en wordt in de gemeente ondersteund door de provincie Antwerpen. In en rond de 

Sint-Jans-Veldbeek zullen maatregelen worden genomen om lokaal de biodiversiteit te verbeteren. 

Actie 1.8:  Medewerking verlenen aan de initiatieven die door het Regionaal Landschap worden 

georganiseerd. 

Het Regionaal Landschap organiseert onder andere projecten voor het behoud van poelen en 

zwaluwkolonies. 

Actie 1.9:  De gemeente werkt samen met de bosgroep en stimuleert de toetreding van boseigenaars tot 

de bosgroep. 

Boseigenaars die toetreden tot de bosgroep kunnen gebruik maken van de dienstverlening die in grote 

lijnen bestaat uit het verzorgen van de doorstroming van informatie naar de boseigenaars, de creatie van 

een economisch rendabel en ecologisch efficiënt bosbeheer door collectiviteit, en het sturen van 

afspraken en overleg tussen verschillende partijen. 

Actie 1.10:  Land- en tuinbouwers maximaal betrekken bij het natuurbehoud- en beheer in de gemeente. 

Land- en tuinbouwers beheren heel wat gronden en hebben dus een groot effect op de natuur. Door 

middel van bijvoorbeeld agromilieumaatregelen kunnen land- en tuinbouwers aangezet worden om de 

natuurwaarde van hun gronden te verbeteren. Een agromilieumaatregel is een vrijwillige overeenkomst 

die betrekking kan hebben op het natuurbeheer op een landbouwbedrijf, het realiseren van bepaalde 

milieudoelstellingen, het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethodes of het behoud 

van de genetische diversiteit. In ruil voor deze extra inspanningen ontvangt de landbouwer een 

vergoeding van de Vlaamse overheid. 

Actie 1.11:  Er worden sensibilisatieacties rond natuur georganiseerd voor de jeugd. 

Kinderen kunnen bijvoorbeeld onder begeleiding beheerwerken uitvoeren, zoals het verwijderen van 

exoten en het maaien van graslandjes. 

Actie 1.12:  De soortbeschermingprojecten worden, in samenwerking met de natuurverenigingen, verder 

gezet. 

Sinds 15 februari 2007 is er in het kader van biodiversiteit een samenwerkingsovereenkomst met 

Natuurpunt. 

Actie 1.13:  Erop toezien dat er voor natuurvergunningsplichtige werkzaamheden een natuurvergunning 

wordt aangevraagd. 

Bepaalde werkzaamheden zoals het kappen van bomen en het graven van poelen mogen niet uitgevoerd 

worden zonder stedenbouwkundige of natuurvergunning. Indien er voor deze werkzaamheden geen 

stedenbouwkundige vergunning (met advies ANB) vereist is, dien men een natuurvergunningsaanvraag 

in te dienen bij de gemeente en een vergunning te verkrijgen alvorens dergelijke werken uitgevoerd 

mogen worden. 
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Actie 1.14:  De gemeente maakt gebruik van inheems en autochtoon plantgoed en bestrijdt exoten. 

Inheemse planten zijn planten die in een bepaald gebied thuishoren. Deze planten zijn beter aangepast 

aan ziektes en plagen. In specifieke gebieden (bv. bos- en natuurgebieden) wordt er gekozen voor 

autochtoon plantmateriaal. Autochtone planten zijn planten die van oorsprong inheems zijn. Exoten zoals 

de Amerikaans vogelkers verdringen inheemse soorten. 

Actie 1.15:  De gemeentelijke bossen beheren zodat ze in aanmerking komen voor FSC certificering. 

FSC (forest stewartship council) is een keurmerk op een hout- of papierproduct dat aangeeft dat een 

product afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Een bos kan enkel in aanmerking komen voor FSC 

certificering als het duurzaam beheerd wordt volgens de principes en criteria voor verantwoord 

bosbeheer. 

Actie 1.16:  Er voor ijveren om de toegankelijkheid van natuurgebieden te verhogen. 

Natuurgebieden dienen meer toegankelijk te zijn, voor zover mogelijk door de aard en 

verstoringsgevoeligheid van het terrein. Er kan geopteerd worden om bepaalde gebieden uitsluitend 

toegankelijk te maken voor groepen onder begeleiding van een natuurgids. 

Actie 1.17: De gemeente sensibiliseert omtrent de omgang met probleemsoorten. 

Verscheidene plant- en diersoorten kunnen hinderlijk en/of schadelijk zijn. Distels, eikenprocessierupsen 

en ratten zijn enkele voorbeelden van dergelijke ‘probleemsoorten’. De gemeente zal in het gemeentelijk 

infoblad aandacht besteden aan de omgang met deze soorten. 

Doelstelling 2:  Behouden en versterken van de openbare groenstructuren. 

Actie 2.1:  Een groenstructuurplan opmaken met een duidelijke visie op openbaar groen. 

Het groenstructuurplan geeft een overzicht van het aanwezige openbaar groen in de gemeente en biedt 

een kader voor de toekomstige inrichting van het openbaar groen. Het groenstructuurplan moet leiden tot 

een kwalitatieve verbetering van het openbaar groen. 

Actie 2.2:  Bij klachten over bladval minder snel overgaan tot het plaatsen van bladkorven en het rooien 

van de bomen.  

Vallende bladeren van bomen langs openbare wegen leiden soms tot klachten van omwonenden. Er 

dient bij deze klachten niet onmiddellijk overgegaan te worden tot het plaatsen van bladkorven en het 

rooien van de bomen. Bij nieuwe aanplant wordt er een goede boomkeuze gemaakt. 

Actie 2.3:  Stapsgewijs de begraafplaatsen vergroenen. 

Door de begraafplaatsen te vergroenen, worden de graven geïntegreerd in het omringende groen. 

Actie 2.4:  Ontwikkelen van een visie omtrent de keuze van beheerders van natuurgebieden en openbaar 

groen. 

De gemeente kan het beheer van natuurgebieden en bepaalde delen van het openbaar groen op zich 

nemen of uit besteden aan sociale tewerkstellingsinitiatieven of aannemers. 

Actie 2.5:  Het groene peters en meters project verder uitbreiden. 

Groene peters en meters zijn inwoners die zich bekommeren om de milieukwaliteit in de gemeente. Ze 

engageren zich om een deel van de openbare ruimte in goede staat te houden. 

Actie 2.6:  De principes van het harmonisch park- en groenbeheer toepassen bij het beheer van het 

openbaar groen, rekening houdend met de eigenheid van elk terrein (bv. Breeven). 

De Vlaamse overheid stelde deze principes op om het beheer van parken en openbaar groen op een 

meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest te schoeien, rekening houdend met de noden van de 

park- en groengebruikers, de versterking van de natuurwaarden en de bescherming van het leefmilieu. 
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Actie 2.7:  Bij gemeentelijke projecten in de opdracht opnemen dat er aandacht moet zijn voor het creëren 

van groenstructuren. 

De gemeente zal bouwmaatschappijen stimuleren en aanzetten om meer aandacht te hebben voor 

kwalitatieve  groenstructuren. 

Doelstelling 3:  Behoud van het landschap en de aanwezige elementen. 

Actie 3.1: De aanwezige kleine landschapselementen (KLE’s ) in de gemeente inventariseren.  

De gemeente werkt aan het behoud en herstel van de huidige landschappelijke structuur zoals het 

behoud van KLE’s, zowel op gemeentelijke eigendom als op privégrond. Alvorens de nodige maatregelen 

te kunnen nemen, dienen de aanwezige KLE’s eerst in kaart gebracht te worden.  

Actie 3.2:  De subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen evalueren en 

eventueel bijsturen. 

De subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen geldt onder andere voor 

het aanplanten van hagen en het knotten van knotbomen in bepaalde gebieden. 

Actie 3.3:  De eigenaars en beheerders van het landschap (KMO’s, land- en tuinbouwers, 

paardenhouders,…) stimuleren om hun terreinen beter in het landschap te integreren. 

De terreinen kunnen beter in het landschap geïntegreerd worden door bv. het opmaken van 

landschapsbedrijfsplannen, het aanplanten van KLE’s, het voorzien van groene buffers. Een 

landschapsbedrijfsplan neemt alle gronden van het agrarisch bedrijf onder de loep en tracht deze 

optimaal te integreren in het omringende landschap. 

 

 



10   BODEM 

 

MILIEUBELEIDSPLAN  2010-2014   59 

10 Bodem 

10.1 Waar gaat het over? 

Men spreekt van een verontreinigde bodem indien de kwaliteit van de bodem nadelig beïnvloed werd door de 

aanwezigheid van stoffen of organismen veroorzaakt door menselijke activiteiten. Veelal gaat het om feiten die in 

het verleden hebben plaatsgevonden. Bij de vaststelling van verontreiniging dient de bodem in veel gevallen 

gesaneerd te worden.  

 

Een bodem kan aangetast worden door erosie. In Bornem vormt erosie echter geen probleem. 

 

Beleidskader 

Het Vlaams Decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering (Bodemdecreet) en bijbehorende 

uitvoeringsbesluit (VLAREBO) bevatten onder andere een regeling voor de identificatie van verontreinigde 

gronden, een regeling voor nieuwe en historische verontreiniging en administratieve verplichtingen. 

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het Vlaams Gewest bevat verschillende doelstellingen 

rond bodem, zo dient de gemeente mee te werken aan de uitvoering van het Vlaams bodembeleid binnen de 

eigen gemeentelijke diensten. Daarnaast onderneemt de gemeente ook initiatieven voor de inwoners. De 

gemeente streeft bovendien ook naar een coherent bodembeleid. 

10.2 Waar staan we nu? 

Bornem beschikt over een inventaris van de risicogronden die in de gemeente gelegen zijn. Risicogronden zijn 

gronden waarop bepaalde activiteiten hebben plaatsgevonden, of nog altijd plaatsvinden, die een verhoogd risico 

op bodemverontreiniging kunnen inhouden.  

 

Verder beschikt de gemeente eveneens over een inventaris van potentieel verontreinigde sites. Deze inventaris 

geeft een overzicht van een aantal sites (bedrijven, stortplaatsen, …) waar activiteiten plaatsvonden, voor de 

bodemwetgeving van kracht was, die mogelijk aanleiding gaven tot bodemverontreiniging. 

 

In geval van acute bodemverontreiniging meldt de gemeente het schadegeval aan OVAM en informeert ze 

OVAM over de genomen maatregelen. Er wordt door de gemeente een erkend bodemsaneringsdeskundige 

aangesteld voor schadegevallen op gronden van de gemeente. 

 

Er hebben in het verleden weinig industriële activiteiten plaatsgevonden in de gemeente. Er is dan ook geen 

grootschalige bodemverontreiniging gekend binnen de gemeente. Een potentieel gevaar vormen oude 

stookolietanks van particulieren die niet meer gebruikt worden. 
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10.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een beleid gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op 

het saneren van verontreinigde bodems. 

 

Aangezien bodemverontreiniging een nadelig effect heeft op mens en leefmilieu dient bodemverontreiniging 

voorkomen te worden en dienen vervuilde bodems gesaneerd te worden. De gemeente wenst verder een breder 

draagvlak inzake bodem bij de doelgroepen te creëren. 

10.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1:  Bodemverontreiniging in de gemeente voorkomen. 

Actie 1.1:  De hogere instanties vragen om betere controles van de kwaliteit van aangevoerde drijfmest uit 

te voeren. 

Er wordt in de gemeente mest ingevoerd die op landbouwbedrijven buiten de gemeentegrenzen werd 

geproduceerd.  

Actie 1.2:  De gemeentelijke inventaris van risicogronden up-to-date houden. 

De gemeente neemt een grond op in de gemeentelijke inventaris van risicogronden op basis van 

relevante gegevens over risico-inrichtingen die in de gemeente geëxploiteerd werden of in exploitatie zijn. 

Een risicogrond is een grond waarop een risico-inrichting gevestigd is of was. Risico-inrichtingen zijn 

fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties, toestellen en handelingen die een 

verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhouden. 

Actie 1.3:  Ontwikkelen van een duidelijk beleid en strategie voor de slibruimingen van baangrachten. 

Het slib van de baangrachten dient periodiek geruimd te worden. Een goede planning is hierbij van 

belang. Bovendien dienen de slibruimingen conform de wetgeving te gebeuren. 

Actie 1.4:  De tijdelijke opslag van slib en grondoverschotten optimaliseren conform de wetgeving. 

De opslag van slib en grondoverschotten dient te gebeuren volgens de bepalingen van de 

milieuwetgeving. 

Actie 1.5:  De betrokken personeelsleden de nodige opleidingen en studiedagen laten volgen om bij te 

blijven met de evoluerende wetgeving.  

De milieuwetgeving evolueert snel. Het is van belang dat de betrokken personeelsleden hun kennispeil in 

deze materie hoog houden door het volgen van opleidingen en studiedagen. 

Doelstelling 2:  Creëren van een breder draagvlak inzake bodem bij de doelgroepen. 

Actie 2.1:  De subsidies voor grondontleding beter bekend maken bij de doelgroepen. 

Het gemeentebestuur wil de landbouwers aanmoedigen om milieuvriendelijke technieken en een 

verantwoorde bemesting toe te passen. Een grondontleding geeft aan of er tekorten in de bodem zijn en 

of er te zwaar of te eenzijdig werd bemest. 
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Actie 2.2:  Burgers blijven informeren over het risico op bodemverontreiniging door oude stookolietanks. 

Oude stookolietanks bevatten dikwijls nog een restfractie stookolie. Om bodemverontreiniging te 

voorkomen, dienen oude stookolietanks verwijderd of opgevuld te worden. 

Actie 2.3:  Bedrijven en burgers optimaal informeren over de wetgeving om bodemverontreiniging te 

voorkomen  

Tal van activiteiten zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, verdeelinstallaties, grondverzet, … kunnen 

leiden tot bodemverontreiniging. De gemeente wenst bedrijven en burgers te informeren over de 

wettelijke verplichtingen om bij deze activiteiten bodemverontreiniging te voorkomen. 
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11 Duurzame ontwikkeling 

11.1 Waar gaat het over? 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van 

toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Het gaat om de 

behoeftebevrediging van de huidige generaties, dus van alle mensen die nu leven, zowel arm als rijk, zowel in Noord als 

in Zuid. Zij hebben allen recht op een kwaliteitsvol en waardig leven. Duurzame ontwikkeling gaat ook over de 

beperkingen van onze aarde. Over schaarste die kan ontstaan als gevolg van onze welvaart. Bij duurzame ontwikkeling 

is er een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.  

 

Binnen het hoofdstuk duurzame ontwikkeling gaat vooral aandacht naar duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk 

verantwoord ondernemen, Fair Trade en Noord-Zuidbeleid.  

 

Duurzaam bouwen en wonen steunt op drie principes: 

 Ga zo efficiënt mogelijk om met energie, water, ruimte en materialen. 

 Gebruik zoveel mogelijk duurzame materialen en bronnen. 

 Beperk de vraag tot het essentiële, tot de werkelijke behoefte. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven vrijwillig op systematische wijze economische, milieu- 

en sociale overwegingen in de gehele bedrijfsvoering opnemen. Hierbij denken we in eerste instantie aan de 

voorbeeldfunctie die de gemeente als ‘bedrijf’ kan vervullen. 

 

Het voornaamste kenmerk van eerlijke handel of Fair Trade is een eerlijke prijs. Een eerlijke prijs is meestal hoger dan 

de gangbare marktprijs. Hij garandeert de producenten een waardig inkomen, zodat ze kunnen investeren in betere 

landbouwtechnieken, de ontwikkeling van nieuwe producten, training en opleiding, gezondheidszorg, huisvesting, 

infrastructuur, de uitbouw van hun organisatie  - kortom in betere leef- en werkomstandigheden. 

Eerlijke handel wil achtergestelde boeren de mogelijkheid geven om hun oogst en producten op de wereldmarkt te 

verkopen tegen een rechtvaardige prijs en hen zo de kans te geven een duurzame productie op te zetten en een 

menswaardige toekomst op te bouwen.  

 

Het Noord-Zuidbeleid heeft als doel minder ontwikkelde landen economisch en sociaal te ondersteunen. Solidariteit met 

het Zuiden kan enkel tot stand komen indien de bevolking zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof 

tussen Noord en Zuid, van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden en van de structurele veranderingen die nodig 

zijn.  

 

Beleidskader 

De ontwikkelingen de laatste jaren binnen het gemeentelijk Noord-Zuidveld laten ook Bornem niet onbetuigd. Dit 

vertaalde zich in een sectorale beleidsnota Noord-Zuid voor de komende legislatuur die de krijtlijnen uitzet waarbinnen 

de komende jaren zal gewerkt worden. Bovendien geeft ook de Vlaamse overheid Bornem de komende 3 jaren een 

duwtje in de rug. Sinds 1 januari 2005 is het decreet inzake gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking van kracht. Dit 

decreet moedigt gemeenten d.m.v. een samenwerkingsakkoord of convenant met de Vlaamse overheid aan om een 

volwaardige speler te worden binnen het beleidsdomein ontwikkelingssamenwerking.  
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De gemeente Bornem diende hiervoor een aanvraag in september 2007, dit voor een periode van 3 jaar (2008-2010). 

Begin april 2008 werd deze aanvraag, onderbouwd met een drie-jarig strategisch actieplan goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering. Het operationeel actieplan 2009 is de verdere uitwerking hiervan en tot op heden van toepassing. 

11.2 Waar staan we nu? 

Bornem heeft een stedenband met Nquthu in Zuid-Afrika.  Door de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen 

proberen beide gemeenten (zowel bestuur als inwoners) iets van elkaar te leren en elkaar te versterken. De gemeente 

Bornem  kan door het aanreiken van haar technische en bestuurlijke expertise en middelen aan de partnergemeente in 

het Zuiden op haar eigen manier bijdragen aan rechtvaardige wereldverhoudingen. Maar tegelijkertijd biedt de 

samenwerking ook de mogelijkheid om het eigen beleid te spiegelen, culturele eigenheid nog meer dan voorheen te 

erkennen en zelf heel wat op te steken van een andere cultuur. 

Concreet wil Bornem een beter inzicht krijgen in de milieu-educatie op de scholen en een samenwerkingsproject rond dit 

thema met de Bornemse scholen uitwerken, het afvalbeleid grondig doorlichten, het jeugdbeleid leren kennen, de 

planning voor de op til staande jongerenuitwisseling verfijnen, het gebruik van het Geografisch InformatieSysteem (GIS) 

in de administratie doorlichten, een samenwerking m.b.t. bibliotheekwezen opstarten en de mogelijkheden tot 

samenwerking oplijsten. 

 

Via gemeentelijke en intergemeentelijke informatiekanalen wordt de bevolking op regelmatige basis geïnformeerd en 

gesensibiliseerd over duurzame ontwikkeling. Elk jaar worden ook sensibilisatieacties georganiseerd, zoals de 

tentoonstelling ‘Achter de spiegelbeelden’ die ging over ondernemende vrouwen in het Zuiden, gekoppeld aan 

workshops en die gelinkt werd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen in Vlaanderen/België. In 2009 werd dan 

weer een Millenniumtentoonstelling georganiseerd op wereldfestival Ezperando. Deze tentoonstelling stond in het teken 

van de millenniumdoelstellingen met speciale aandacht voor doelstelling 7 rond milieu. 

 

Duurzaam bouwen wordt gepromoot via gemeentelijke subsidies voor zonneboilers, condensatieketels en 

regenwaterhergebruik. Bij het informatiepunt aan de dienst ruimtelijke ordening/natuur/milieu kunnen inwoners terecht 

voor informatie over energiebesparende maatregelen en premies rond duurzaam bouwen en wonen. De gemeente 

organiseert ook infosessies of vormingen rond duurzaam bouwen zoals bv. een cursus bouwteams georganiseerd in 

samenwerking met Puurs en Sint-Amands. 

  

De Noord-Zuid problematiek dringt de laatste jaren meer en meer door op het gemeentelijke niveau. Het 

gemeentebestuur van Bornem beseft dit en wil niet ter plaatse blijven trappelen. De wereldconsulent geeft het 

gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingsbeleid mee vorm en is belast met de uitvoering ervan.  

 

De gemeente Bornem is sinds 2007 Fairtrade gemeente. Deze titel geeft aan dat de gemeente én haar inwoners eerlijke 

handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken. Om deze titel te behalen moet de gemeente aan 6 

criteria voldoen inzake eerlijke handel. Zo moet het gemeentebestuur zelf een aantal producten van eerlijke handel 

gebruiken, moeten een aantal winkels in de gemeente producten van eerlijke handel aanbieden en moeten een aantal 

scholen, bedrijven of organisaties producten van eerlijke handel gebruiken. De gemeente koopt een aantal producten 

afkomstig van eerlijke handel aan voor gebruik binnen de diensten: koffie, thee, suiker, … Daarnaast wordt ook 

sporadisch gebruik gemaakt van andere Fairtrade producten zoals bv. fruitsap en wijn voor recepties. Voor de werkkledij 

die de gemeente aankoopt wordt geopteerd voor Schone Kleren, dit wil zeggen dat rekening gehouden wordt met waar 

en in welke werkomstandigheden de kleren gemaakt werden. Via de personeelskrant wordt het gemeentepersoneel 

gesensibiliseerd over eerlijke handel. De gemeente doet ook veelvuldig beroep op sociale tewerkstellingsinitiatieven, 

o.a. voor groenonderhoud en de tweedehands textielwinkel. 
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11.3 Wat willen we bereiken? 

Strategische doelstelling: Het voeren van een beleid met als doel duurzame ontwikkeling te integreren in de werking van 

alle gemeentelijke diensten en beter bekend te maken bij de bevolking en de verschillende doelgroepen. 

 

Het gemeentebestuur wil mee werk maken van de Vlaamse Strategie Duurzame ontwikkeling. Om het streven naar 

duurzame ontwikkeling ingang te doen vinden in de hele Vlaamse overheid en in de hele samenleving, heeft Vlaanderen 

een strategie voor duurzame ontwikkeling op papier gezet. Deze Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling hecht een 

groot belang aan samenwerking: alleen als alle maatschappelijke actoren, alle beleidsdomeinen en alle bestuursniveaus 

er zich achter scharen, heeft de strategie een maximale kans op succes. De overheid moet daarbij het goede voorbeeld 

geven. Een belangrijke doel van het bestuur is het bewustzijn en de kennis van duurzame ontwikkeling bij inwoners en 

doelgroepen verhogen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn het stimuleren van duurzaam bouwen en wonen en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

11.4 Hoe gaan we dit bereiken? 

Doelstelling 1: Het blijven uitdragen van de voorbeeldfunctie van de gemeente. 

Actie 1.1: Uitgebreid communiceren (intern en extern) over nieuwe duurzame initiatieven die het 

gemeentebestuur zelf neemt. 

Via voorbeeldprojecten wil het gemeentebestuur haar voorbeeldfunctie waarmaken en zo de bevolking 

overtuigen om haar voorbeeld te volgen. Belangrijk is dat over deze voorbeeldprojecten wordt gecommuniceerd 

via het gemeentelijk informatieblad, de website, infoborden, enz. Daarnaast zal hierover ook naar het 

gemeentepersoneel gecommuniceerd worden. 

Actie 1.2: De milieukost of energiekost op langere termijn mee in rekening brengen bij investeringen.  

Bij investeringen is het van belang om op langere termijn te denken. Daarom zal op alle belangrijke beslissingen 

een duurzaamheidstoets ingevoerd worden, bv. bij (ver)bouwprojecten. 

Actie 1.3: Integratie van duurzame ontwikkeling in alle gemeentelijke diensten. 

De integratie van duurzame ontwikkeling in alle gemeentelijke diensten zal gestimuleerd worden door volgende 

initiatieven:  

Nieuwe ambtenaren een kennismakingspakket duurzame ontwikkeling geven en opleiden i.f.v. duurzame 

ontwikkeling (bv. via een kwis). 

Vormingsplan duurzame ontwikkeling opmaken voor gemeentepersoneel van alle diensten. 

Groendenkende ambtenaren inschakelen als ambassadeurs (bv. als aanspreekpunt DO in hun dienst). 

De samenwerking tussen gebouwverantwoordelijken, de IMZ-werkgroepen en het duurzaamheidsteam moet 

zorgen voor een permanente gemeentelijke werking rond duurzame ontwikkeling.  

Campagne ‘gemeentelijke dienst onder de loep’ m.b.t. duurzame ontwikkeling. 

Bij duurzame maatregelen ook intern aangeven waarom bepaalde maatregelen/aankopen duurzaam zijn. 

Actie 1.4: De ecologische voetafdruk van de gemeentediensten berekenen en onder de aandacht brengen.  

De ecologische voetafdruk is een maat voor de oppervlakte aarde die nodig is om te voorzien in de levensstijl 

van een persoon, gemeente of land. De gemeente zal de ecologische voetafdruk van de verschillende 

gemeentelijke gebouwen en het gemeentepersoneel jaarlijks berekenen. Deze ecologische voetafdruk zal een 

goede indicatie geven van de impact van de gemeente als bedrijf op het milieu. De voetafdruk wordt berekend op 

basis van gegevens over het energie- en waterverbruik, mobiliteit en afvalproductie. 
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Doelstelling 2: Initiatieven ondernemen die het bewustzijn en de kennis van duurzame ontwikkeling bij 

inwoners en doelgroepen verhogen. 

Actie 2.1: De gemeente zal een mix aanbieden van actieve (intensieve begeleiding) en passieve sensibilisatie. 

Sensibilisatie van de verschillende doelgroepen gebeurt via infoavonden, het inkleden van een kiosk rond 

duurzaam bouwen, artikels in het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijke website,…. 

Actie 2.2: Sociale doelgroepen bereiken door sensibilisatie te combineren met financiële voordelen. 

Voor sociale doelgroepen kan een financiële ondersteuning gecombineerd met doelgerichte sensibilisatieacties 

een stimulans zijn om aandacht te hebben voor duurzame ontwikkeling.  

Actie 2.3: De stedenband met Nquthu aangrijpen om het verschil in ecologische voetafdruk tussen inwoners van 

Bornem en Zuid-Afrika aan te tonen. 

Op die manier kunnen de inwoners bewust gemaakt worden van hun eigen impact op het milieu en aangespoord 

worden om hun gedrag aan te passen. 

Actie 2.4: Een informatieservice rond duurzame ontwikkeling aanbieden aan de scholen waar zij terecht kunnen 

met alle vragen m.b.t. duurzame ontwikkeling. 

Het doel hiervan is scholen te ondersteunen en alle vragen m.b.t. duurzaamheid op te vangen en hen te 

informeren over het aanbod rond duurzame ontwikkeling dat voor deze doelgroepen bestaat. 

Actie 2.5: Organiseren van vormingen voor adviesraden in verband met een thema gelieerd aan duurzame 

ontwikkeling. 

Deze vorming kan bv. gaan over de ecologische voetafdruk. In de vorming zal steeds voldoende aandacht gaan 

naar de impact van ons gedrag en wat men concreet kan doen om deze impact te verkleinen.  

Actie 2.6: De gemeente zal een tentoonstelling organiseren rond duurzame ontwikkeling. 

Deze tentoonstelling kan bv. gaan over de Ecologische voetafdruk. 

Doelstelling 3: Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. 

Actie 3.1: Handelaars stimuleren om duurzame producten op te nemen in hun gamma.  

Een mogelijke manier om dit te stimuleren is via een campagne ‘duurzame producten in de kijker’. 

Actie 3.2: Samenwerken met lokale middenstandsverenigingen om duurzame ontwikkeling meer te integreren in 

de lokale economie. 

Overleg met de lokale middenstand kan gebeuren in samenwerking met de ambtenaar lokale economie. 

Actie 3.3: De gemeente blijft beroep doen op sociale tewerkstellingsinitiatieven voor een aantal taken. 

De gemeente doet beroep op sociale tewerkstellingsinitiatieven voor de tweedehandswinkel en het onderhoud 

van openbaar groen. 

Actie 3.4: In het gemeentelijk aankoopbeleid rekening blijven houden met sociale aspecten. 

Hierbij denken we aan producten van eerlijke handel, schone kleren (rekening houden met waar en in welke 

omstandigheden kleren gemaakt werden),… 

Doelstelling 4: Duurzaam bouwen en wonen stimuleren. 

Actie 4.1: Voeren van een doordacht premiebeleid dat jaarlijks geëvalueerd wordt en aangepast wordt aan de 

meest recente evoluties.  

Van nieuwe technologieën en inzichten inzake duurzaam bouwen zal onderzocht worden of het subsidiëren 

ervan zinvol is om de ontwikkeling en introductie ervan te ondersteunen.  
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Actie 4.2: De gemeente zal haar voorbeeldfunctie opnemen en bij de bouw of renovatie van gemeentelijke 

gebouwen steeds aftoetsen welke maatregelen genomen kunnen worden op vlak van duurzaam 

bouwen. Hierbij zal de gemeente steeds verder gaan dan het wettelijk minimum. 

De gemeente wil bij de bouw of renovatie van gemeentelijke gebouwen haar voorbeeldfunctie uitoefenen. 

Hiervoor kan een typebestek opgemaakt worden waarin een aantal aanbevelingen zullen staan rond het gebruik 

van duurzame bouwmaterialen, rationeel energiegebruik, hernieuwbare energie, enz. 

Actie 4.3: Opnemen van criteria met betrekking tot duurzaam bouwen en wonen in het vergunningenbeleid, in 

een stedenbouwkundige verordening of in een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Via deze weg kan de gemeente bv. in een verkaveling alle nieuwbouwwoningen verplichten om een groendak te 

plaatsen, een bepaald isolatiepeil te halen,….  

Actie 4.4: Het verder uitbouwen van een informatiepunt op het vlak van duurzaam bouwen en wonen. 

Inwoners zullen terecht kunnen bij dit informatiepunt voor inhoudelijke informatie over duurzaam bouwen, 

premies, folders, doorverwijzing naar organisaties actief op vlak van duurzaam bouwen, enz. 
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Lijst met afkortingen 
 
BKO  buitenschoolse kinderopvang 
BNP  bruto nationaal product 
CAR  calculation of air pollution from road traffic 
CNG  compressed natural gas 

DIFTAR  gedifferentieerd tarief 
EU  Europese Unie 
FRGE fonds ter reductive van de globale energiekost 
FSC  forest stewardship council 
GAS  gemeentelijke administratieve sancties 
GNOP  gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 
IBA  individuele afvalwater behandelingsinstallatie 
IGEMO  intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het gewest Mechelen en omgeving 
IMZ  interne milieuzorg 
IVAREM  Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 
KLE  kleine landschapselementen 
KMO  kleine en middelgrote ondernemingen 
KWZI  kleinschalige waterzuiveringsinstallatie 
LNE  Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid 
MAP  mest actie plan 
MBP  milieubeleidsplan 
MKROS  milieuklachten-, registratie- en opvolgingssysteem 
MOS  milieuzorg op school 
OCMW  openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
OVAM  openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest 
PCB polychloorbifenyl 
PIH  provinciaal instituut voor hygiëne 
PMD  plastiek, metaal en drankverpakkingen 
REG  rationeel energiegebruik 
RUP  ruimtelijk uitvoeringsplan 
RWZI  rioleringswater zuiveringsinstallatie 
SLO  schriftelijk leefomgevingsonderzoek 
VEN  Vlaams ecologisch netwerk 
VLACO  Vlaamse compostorganisatie 
VLAREA  Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer 
VLAREBO  Vlaams reglement bodemsanering 
VLAREM  Vlaams reglement voor milieuvergunning 
VVSG  Vlaamse vereniging van steden en gemeenten 
VTE  voltijdse eenheid 
WBE  wildbeheereenheden 
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Samenvattende actietabel 

 

Instrumentarium 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

1. Interne Milieuzorg 

Actie 1.1:   Er zal meer aandacht geschonken worden aan de communicatie over de 

gemeentelijke voorbeeldprojecten, zowel intern als extern, om zo de gemeentelijke 

voorbeeldfunctie maximaal te laten renderen. 

Doorlopend Milieudienst, 

communicatiedienst, 

personeelsdienst 

Personeelskosten 

2. Sensibilisatie en communicatie 

Actie 2.1:   Meer werk maken van mondelinge communicatie naar het eigen personeel. 
Doorlopend Milieudienst, 

personeelsdienst 

Personeelskosten 

Actie 2.2:   Er zal onderzocht worden of een scholenoverleg met de verschillende 

gemeentelijke diensten samen kan georganiseerd worden.  

Vanaf 2011 Milieudienst, 

cultuurdienst,… 

Personeelskosten 

Actie 2.3:   De gemeente kan een lijst met vormingen en sprekers rond milieu en 

duurzame ontwikkeling opmaken, vooral gericht naar socio-culturele verenigingen.  

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.4:    In samenwerking met de ambtenaar lokale economie kunnen er 

overlegmomenten en informatievergaderingen (bv. over milieuvergunningen) 

georganiseerd worden met bedrijven en/of handelaars.  

Doorlopend Milieudienst, 

ambtenaar lokale 

economie 

Personeelskosten 

Actie 2.5:  Er zal samen met de handelaars getracht worden om evenementen die in 

samenwerking met de handelaars georganiseerd worden, milieuvriendelijker te maken 

(bv. ‘Bornem zingt’). 
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3. Milieubarometer 

Actie 3.1:    Er zal onderzocht worden welke indicatoren van de milieubarometer 

behouden kunnen blijven, welke indicatoren kunnen verdwijnen en welke nieuwe 

indicatoren eventueel kunnen opgenomen worden in de milieubarometer.  

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.2:    Voor de verschillende indicatoren zullen – indien mogelijk – concrete 

resultaatsverbintenissen geformuleerd worden. Deze concrete doelstellingen zullen 

opgenomen worden in de milieubarometer. 

Vanaf 2011 Milieudienst Personeelskosten 
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Afval 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1:  Afval zoveel mogelijk vermijden en de selectieve inzameling van afvalstoffen optimaliseren. 

Actie 1.1:  Ondersteuning voorzien voor de organisatie van afvalarme evenementen of 

activiteiten (informeren, werkwijze, eventueel een vorm van beloning voorzien,… ). 

Vanaf 2011 Milieudienst, 

cultuurdienst, 

jeugddienst 

Personeelskosten; 

werkingskosten gewone dienst 

Actie 1.2:  Het systeem van de herbruikbare bekers optimaliseren en de bekers ook 

inzetten bij gemeentelijke activiteiten. 

Doorlopend Milieudienst, 

cultuurdienst, 

jeugddienst 

Personeelskosten 

Actie 1.3:  Inwoners sensibiliseren omtrent verpakkingsafval. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.4:  De bestaande sensibilisatie omtrent afvalpreventie voortzetten en uitbreiden 

naar toerisme. 

 Milieudienst, dienst 

toerisme 

Personeelskosten 

Actie 1.5:  De scholen en verenigingen maximaal ondersteunen bij acties in het kader 

van afvalpreventie. 

Doorlopend Milieudienst, scholen Werkingskosten gewone dienst 

Actie 1.6:  De compostmeesterwerking bestendigen en de compostmeesters inzetten om 

de principes van kringlooptuinieren uit de dragen naar de bevolking. 

Doorlopend Milieudienst, 

compostmeesters 

Werkingskosten gewone dienst 

Actie 1.7:  Opstellen van een subsidiereglement voor de preventie van tuinafval. Vanaf 2011 Milieudienst  

Actie 1.8:  Inwoners blijven sensibiliseren over de sorteerregels en ondersteunen bij de 

selectieve inzameling van de verschillende fracties. 

Doorlopend Milieudienst, 

communicatiedienst 

Personeelskosten 

Doelstelling 2:  De gemeentelijke voorbeeldfunctie inzake afval opnemen en uitdragen. 

Actie 2.1:  Afvalpreventie bij de werking van de gemeentediensten voorop stellen en de 

selectieve inzameling van het afval van de gemeentediensten optimaliseren. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.2:  In bestekken voor de aankoop van printers opnemen dat het gebruik van 

hervulbare toners toegelaten moet worden. 

Vanaf 2011 Milieudienst, IT dienst Personeelskosten 

Actie 2.3:  Het blijven uitdragen van de voorbeeldfunctie van de gemeente en uitgebreid 

communiceren over nieuwe duurzame initiatieven die het gemeentebestuur zelf neemt 

inzake afval. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.4:   De gemeentelijke mandatarissen en het gemeentepersoneel beter 

informeren, opleiden en sensibiliseren met als doel om de hoeveelheid afval van de 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 
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eigen diensten te beperken. 

Doelstelling 3:  Illegaal ontwijkgedrag (sluikstorten, zwerfvuil) tegengaan. 

Actie 3.1:  De aandacht voor sluikstorten en zwerfvuil verhogen door het aanstellen van 

gemeentelijke ambtenaren in het kader van GAS.  

Vanaf 2011 Gemeentesecretaris Personeelskosten 

Actie 3.2:  Deelnemen aan de campagne ‘In de vuilbak’ en infoborden tegen zwerfvuil 

plaatsen op locaties met veel zwerfvuil. 

Vanaf 2011 Milieudienst  

Actie 3.3:   Acties ondernemen om specifieke doelgroepen er toe aan te zetten om geen 

zwerfvuil te creëren. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.4:  De aard, plaats en het aantal gemeentelijke vuilbakken evalueren en 

verbeteren. Overleg plegen met de Vlaamse overheid over de vuilbakken langs 

gewestwegen. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.5:   Bouwers en verbouwers sensibiliseren over de mogelijke bestemmingen van 

steenpuin om het storten ervan in bossen en langs de kant van de weg te vermijden. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 
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Milieuverantwoord productgebruik 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1: Het gemeentebestuur wil haar voorbeeldfunctie opnemen wat betreft het gebruik van milieuvriendelijke en duurzame producten. Daarom wordt er bij 

aanbestedingen in alle beleidsdomeinen ook rekening gehouden met duurzame doelstellingen.  

Actie 1.1:  Verder uitbreiden van de centrale aankoop van producten. vanaf 2011 milieudienst,  … personeelskosten 

Actie1.2:  Alle bestekken worden gescreend op duurzaamheid (duurzaamheidstoets). 

Aangekochte producten worden beoordeeld of ze effectief duurzaam zijn. 

Duurzaamheidscriteria moeten zwaarder doorwegen in de beslissing om een 

bepaald product aan te kopen.  

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, 

… 

personeelskosten 

Actie 1.3:  Er zal een procedure uitgewerkt worden voor het opnemen van 

duurzaamheidscriteria bij het opmaken van een bestelbon. 

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar,… personeelskosten 

Actie 1.4:  Uitwerken van een aantal voorbeeldprojecten en hierover communiceren 

naar de bevolking. 

doorlopend milieudienst personeelskosten 

Actie 1.5:  Opleiding en training voorzien voor aankoopverantwoordelijken om 

enerzijds de kennis over milieuverantwoorde producten te verhogen, maar ook over 

de verschillende labels en over het omgaan met verkopers. 

vanaf 2011 milieudienst, 

personeelsdienst,… 

personeelskosten, 

opleidingskosten 

Actie 1.6:  Permanente vorming van de gebruikers van producten (o.a. correcte 

dosering van producten,…). 

doorlopend schoonmaakpersoneel, 

personeelsdienst… 

personeelskosten, 

opleidingskosten 

Actie 1.7: Opmaken van voorbeeldbestekken voor duurzame aankopen. 2011-2012 milieudienst personeelskosten 

Actie1.8: Opstellen van criteria voor de verschillende productgroepen. Hierbij beroep 

doen op onafhankelijke instanties om te bepalen wat de duurzaamste producten zijn 

2011 duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 1.9: Gebruikers en aankopers samenbrengen in de IMZ werkgroep om 

maximale afstemming te krijgen tussen gebruik en aankoop van producten. 

vanaf 2011 IMZ-werkgroepen personeelskosten 

Actie 1.10: De haalbaarheid onderzoeken van de registratie van aangekochte 

producten en via deze registratie het gevoerde aankoopbeleid en het gerealiseerde 

productgebruik jaarlijks evalueren op vlak van duurzaamheid. 

2012 milieudienst personeelskosten 

Actie 1.11: Het cradle-to-cradle principe geleidelijk aan introduceren bij de aankoop 

van materialen. 

vanaf 2011 milieudienst,… personeelskosten 

Actie 1.12: Het gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout implementeren in de doorlopend duurzaamheidsambtenaar, personeelskosten 
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werking van de eigen diensten. In elk bestek voor de aankoop van hout of 

houtproducten zal duurzaam geëxploiteerd hout overwogen worden. 

dienst werken 

Actie 1.13: Kantoormaterialen waarvoor een kwalitatief vergelijkbaar milieuvriendelijk 

alternatief bestaat vervangen door deze milieuvriendelijke alternatieven indien de 

meerkost aanvaardbaar is. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

… 

personeelskosten 

Actie 1.14: Bij het laten uitvoeren van drukwerk door externen milieu- en 

duurzaamheidscriteria opleggen.  

doorlopend alle diensten personeelskosten 

Doelstelling 2:  Stimuleren van duurzame aankopen en consumptie bij verschillende doelgroepen (bevolking, scholen, verenigingen, handelaars, bedrijven). 

Actie 2.1:  Bedrijven en burgers bewust maken van de mogelijkheid dat de vraag 

naar bepaalde duurzame producten er uiteindelijk voor kan zorgen dat deze 

producten op de markt komen. 

doorlopend milieudienst personeelskosten 

Actie 2.2:  Het duurzaamheidspad op de kinderboerderij verder uitwerken als 

voorbeeldfunctie om te tonen wat er op de markt te koop is en hier uitgebreid over 

communiceren. 

 milieudienst  

Actie 2.3 Sensibilisatieacties organiseren rond het gebruik van milieuvriendelijke 

producten en zelf de voorbeeldfunctie beter uitdragen (bv. Fairtrade wijn voor 

gemeentelijke recepties). 

   

Actie 2.4:   Overleg plegen met de lokale middenstand om de mogelijkheden na te 

gaan inzake het promoten van milieuverantwoorde producten, bv. door het opstellen 

van een ‘lokale gids voor duurzame aankopen’. 

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, 

ambtenaar lokale economie 

personeelskosten 

Actie 2.5:  De sensibilisatieacties naar scholen rond milieuverantwoord 

productgebruik uitbreiden.  

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 2.6:  De verschillende doelgroepen ondersteunen bij het aankopen van 

milieuverantwoorde producten (o.a. door het ter beschikking stellen van beschikbare 

informatie). 

doorlopend milieudienst personeelskosten 
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Water 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1: Creëren van ruimte voor water. 

Actie 1.1:  De mogelijkheid onderzoeken om een waterconserveringsproject op te 

starten. 

Vanaf 2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.2:  Participeren bij de aanleg van overstromingsgebieden. Doorlopend Milieudienst  

Actie 1.3:  Landbouwers en bedrijven sensibiliseren omtrent het belang van ruimte voor 

water en de maatregelen die zij hiertoe kunnen nemen. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.4:  Particulieren sensibiliseren en controleren inzake de aanleg van verhardingen. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Doelstelling 2:De gemeente maakt duurzaam gebruik van water en stimuleert een duurzaam watergebruik bij de doelgroepen. 

Actie 2.1:  Opmaken van een waterlopenbeheerplan om bepaalde waterlopen op te 

waarderen. 

Vanaf 2011 Milieudienst  

Actie 2.2:  Interne opleidingen voorzien zodat de aanwezige kennis rond water voor meer 

personeelsleden toegankelijk wordt. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.3:  Onderzoeken of bepaalde werkzaamheden die door het decreet RO 

vrijgesteld worden voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning kunnen 

worden opgenomen in een gemeentelijke verordening. 

Doorlopend Milieudienst, dienst RO Personeelskosten 

Actie 2.4:  Opmaken van een preventief onderhoudsprogramma voor de rioleringen.  Technische dienst Personeelskosten 

Actie 2.5:  Sensibiliseren en controleren inzake het te hoge gehalte aan vetten in de 

riolering. 

Vanaf 2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.6:  De waterkwaliteit van de oppervlaktewateren systematisch meten en 

evalueren. 

Jaarlijks Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.7:  Het rioleringsnetwerk verder uitbreiden en optimaliseren. Doorlopend Technische dienst  

Actie 2.8:  Sensibiliseren over de aanwezigheid van zware metalen en PCB’s in paling. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Doelstelling 3: De gemeente gaat duurzaam om met water en stimuleert de verschillende doelgroepen om ook duurzaam om te gaan met water. 

Actie 3.1:  Controles uitvoeren op de naleving van de watertoets en de principes van 

integraal waterbeheer. 

Doorlopend Dienst RO Personeelskosten 

Actie 3.2:  Het gemeentelijk waterverbruik opvolgen door een waterboekhouding- en Maandelijks Milieudienst Personeelskosten 
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zorgsysteem en hierover communiceren naar de burger. 

Actie 3.3: Burgers en landbouwers sensibiliseren omtrent het gebruik van 

bestrijdingsmiddelen. 

 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.4:  Burgers sensibiliseren om duurzaam om te gaan met water. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.5:  Sensibiliseren en controleren inzake grondwaterwinningen. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.6:  De huidige subsidiereglementen inzake water evalueren en indien nodig 

aanpassen. 

Jaarlijks Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.7:  Sensibiliseren en controleren inzake de betuining langs waterlopen en 

inbuizen van waterlopen. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.8:  Uitvoeren van een wateraudit bij gemeentelijke bouwprojecten. Bij nieuwe 

bouwprojecten 

Milieudienst Werkingskosten gewone dienst 

Actie 3.9:   Toezicht uitoefenen op de afvoer van bemalingswater bij bouwwerven. 
Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 
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Hinder en handhaving 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1:  verder ontwikkelen en uitvoeren van een milieuhandhavingsbeleid. 

Actie 1.1:  De verschillende klachtenregistratiesystemen op elkaar afstemmen en 

onderzoeken of het mogelijk is om te evolueren naar één klachtenregistratiesysteem. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.2:  De inventaris van milieuvergunningen up-to-date houden. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.3:  Het opmaken van een hinderinventaris en uitvoeren van een hinderanalyse. 2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.4:  Op basis van de hinderanalyse een duidelijke handhavingstrategie uitwerken, 

in samenwerking met de politiezone. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.5:  De samenwerking met andere overheden en instanties optimaliseren. Doorlopend Milieudienst, politie Personeelskosten 

Actie 1.6:  Voldoende tijd vrijmaken voor het uitvoeren van controles. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.7:  Ontwikkelen van een handhavingsbeleid voor niet-ingedeelde en klasse 3 

inrichtingen. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.8:  Proactieve controles uitvoeren bij hinderlijke inrichtingen en actief deelnemen 

aan inspectieprogramma’s van hogere overheden. 

Jaarlijks Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.9:  Het blijven opvolgen van de hinder afkomstig van de eigen gemeentelijke 

diensten. 

Jaarlijks Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.10:  Ervoor zorgen dat de milieuvergunningen van de eigen hinderlijke 

inrichtingen steeds actueel zijn. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.11:  Het blijven opvolgen van de ontwikkelingen binnen het thema milieu en 

gezondheid. 

Doorlopend Milieudienst Peronseelskosten 

Doelstelling 2:  Het voeren van een thematisch hinderbeleid waarbij sensibilisatie en handhaving hand in hand gaan. 

Actie 2.1:  Het zwerfvuil langs wegen aanpakken door sensibilisatie en opruimacties. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.2:  De aard, plaats en het aantal gemeentelijke vuilbakken evalueren en 

verbeteren en het Vlaams gewest vragen om hetzelfde te doen voor de vuilbakken 

gelegen langs de N16. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.3:  Onderzoeken of het mogelijk is om meer gemeentelijke ambtenaren bevoegd 

te maken om GAS pv’s op te stellen om zo de pakkans (zwerfvuil, sluikstorten) te 

vergroten. 

2011 Gemeentesecretaris  
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Actie 2.4:  Bij het gewest aandringen om maatregelen te nemen tegen de geluidshinder 

afkomstig van de N16. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.5:  Sensibilisatieacties ondernemen ter bescherming van de stiltegebieden. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.6:  Nachtlawaai ten gevolge van cafés en fuiven blijven oplossen door overleg en 

bemiddeling. 

Doorlopend Milieudienst, politie Personeelskosten 

Actie 2.7:  Bij (her)aanleg van wegen maatregelen nemen om de geluidshinder tegen te 

gaan indien nodig. 

Doorlopend Milieudienst, dienst 

werken 

Personeelskosten 

Actie 2.8:  In samenwerking met het stilteplatform ervoor ijveren dat stilte meer 

gewaardeerd wordt als immaterieel erfgoed. 

Doorlopend Milieudienst, 

cultuurdienst, 

stilteplatform 

 

Actie 2.9:  De straatverlichting en (klemtoon)verlichting op gemeentelijke gebouwen, 

parken en sportterreinen aanpassen. 

Doorlopend Milieudienst Werkingskosten 

Actie 2.10:  Bedrijven en burgers sensibiliseren omtrent het gebruik van buitenverlichting. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.11:  Het uitvoeren van thematische sensibilisatieacties rond geur. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.12:  Blijven optreden tegen illegale afvalverbranding. Doorlopend Milieudienst, politie Personeelskosten 

Actie 2.13:  Acties ondernemen om de lokale fijn stof concentraties te verminderen.  Milieudienst  

Actie 2.14:  Sensibiliseren over de noodzaak van een goede binnenhuisluchtkwaliteit.  Milieudienst, LOGO  
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Energie 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1:  In het kader van de gemeentelijke voorbeeldfunctie het energieverbruik van de gemeente zoveel mogelijk inperken.  

Actie 1.1:  Het bijhouden van een energieboekhouding voor de gemeentelijke 

gebouwen met de hoogste verbruiken voortzetten en onderzoeken of een uitbreiding 

naar de gebouwen met een lager energieverbruik opportuun is. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie1.2:  In gebouwen waar de regeling van de verwarmingsinstallatie niet naar 

behoren werkt zal de regeling aangepast worden.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

uitvoeringsdienst 

 

Actie1.3:  Aan de hand van de uitgevoerde energieaudits in de gemeentelijke 

gebouwen een rangschikking opmaken van de prioritair uit te voeren maatregelen en 

de meest prioritaire maatregelen ook effectief uitvoeren. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

uitvoeringsdienst 

 

Actie 1.4:  Het voortzetten van een energiezorgsysteem in de gemeentelijke gebouwen 

in samenwerking met de externe energieadviseur.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

externe energieadviseur 

 

Actie1.5:  Nieuwe technologieën toepassen om het elektriciteitsverbruik van de 

sportverlichting in te perken en de lichthinder in te perken. 

   

Actie 1.6  Het energieverbruik door de openbare verlichting inperken door het 

aanpassen van de brandregimes, het vervangen van de minst energie-efficiënte 

armaturen, dimmen van de lichten tijdens de nacht, enz.  

2010-2011 duurzaamheidsambtenaar, 

IGEMO, uitvoeringsdienst, 

Eandis 

Invalswegen: 15.000 euro 

Actie 1.7:  Overleg plegen met de Vlaamse overheid rond de aanpassing van de 

straatverlichting van de N16. 

2011-2012 milieudienst personeelskosten 

Actie 1.8:  Bij overheidsopdrachten zal energie-efficiëntie steeds opgenomen worden 

als evaluatiecriterium (o.a. voor de aankoop van informaticamateriaal). 

doorlopend IT-dienst, 

duurzaamheidsambtenaar,  

uitvoeringsdienst 

personeelskosten 

Actie 1.9: Bij eigen bouwprojecten een architect kiezen met feeling voor duurzaam 

bouwen. Op elk ontwerp van een architect zal een duurzaamheidstoets uitgevoerd 

worden. 

doorlopend uitvoeringsdienst , 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 1.10: Bij het bouwen van nieuwe gemeentelijke gebouwen zal er naar gestreefd 

worden om gebouwen te plaatsen die weinig energie verbruiken (het economisch 

optimum wordt hierbij als minimumnorm gehanteerd). 

doorlopend uitvoeringsdienst , 

milieudienst 

meerkost gebouwen 
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Actie 1.11: Het energiezorgsysteem voor de gemeentelijke gebouwen verder zetten, 

optimaliseren en uitbreiden naar alle gemeentelijke gebouwen. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar,  

uitvoeringsdienst 

personeelskosten 

Actie 1.12: Het uitvoeren van een energieaudit voor alle relevante gemeentelijke 

gebouwen (de belangrijkste verbruikers). 

2011-2012 duurzaamheidsambtenaar,  

uitvoeringsdienst 

 

Actie 1.13: Aandacht besteden aan energieverbruik bij de aanleg van rioleringen en 

pompen.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar,  

uitvoeringsdienst 

/ 

Actie 1.14: Opmaak van een Masterplan voor de openbare verlichting  2012 duurzaamheidsambtenaar,  

dienst werken 

 

Doelstelling 2: De gemeente zal een duurzaam energiebeleid voeren met aandacht voor hernieuwbare energie. 

Actie 2.1:  Bij de aankoop van elektriciteit zal een percentage van 100% groene 

elektriciteit opgelegd worden aan de leverancier. 

doorlopend   

Actie 2.2:  Opmaken van een plan van aanpak voor hernieuwbare energie.  milieudienst,   

uitvoeringsdienst 

personeelskosten 

Actie 2.3:  Op basis van het plan van aanpak voor hernieuwbare energie een 

gemeentelijk voorbeeldproject hernieuwbare energie uitwerken.   

2011 milieudienst,  

uitvoeringsdienst 

 

Actie 2.4: Bij renovatie van de bestaande energie-installaties zal er altijd onderzocht 

worden of alternatieve energiebronnen een oplossing kunnen bieden. 

doorlopend milieudienst,  

uitvoeringsdienst 

personeelskosten 

Doelstelling 3:  Creëren van een breder intern draagvlak bij mandatarissen en gemeentepersoneel voor een duurzaam gemeentelijk energiebeleid en het opnemen van een 

voorbeeldfunctie op het vlak van rationeel energiegebruik 

Actie 3.1:  De gemeentelijke mandatarissen en het gemeentepersoneel verder 

informeren rond het thema energie en sensibiliseren om rationeler om te gaan met 

energie. Hierbij ook aandacht besteden aan het ludieke aspect. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 3.2:  Het personeel dat instaat voor de energieboekhouding en energiezorg zal 

op regelmatige basis opleidingen volgen rond energie en/of energiezuinig bouwen. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar,  

uitvoeringsdienst , 

personeelsdienst 

personeelskosten, 

opleidingskosten 

Doelstelling 4:  Energiezuinig gedrag van burgers en andere doelgroepen stimuleren via doelgerichte sensibilisatiecampagnes over rationeel energiegebruik en hernieuwbare 

energie. 

Actie 4.1: De gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen en 

hernieuwbare energie zullen jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd 

worden. 

2010-2014 milieudienst personeelskosten 
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Actie 4.2:  Blijven aanbieden van goedkope leningen voor energiebesparende 

maatregelen aan particulieren via het FRGE. 

doorlopend milieudienst, IGEMO personeelskosten, 

werkingskosten IGEMO 

Actie 4.3:  De verschillende doelgroepen meer actief sensibiliseren en informeren met 

betrekking tot rationeel energiegebruik en hernieuwbare energie.  

doorlopend milieudienst, 

communicatiedienst 

personeelskosten, ... 

Actie 4.4:  Een sensibilisatieplan uitwerken op maat van de verschillende doelgroepen.  2011 milieudienst, 

communicatiedienst 

personeelskosten 

Actie 4.5:  Uitvoeren van energiescans bij burgers en hen hierbij stimuleren tot het 

uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen of zelf kleine energiebesparende 

maatregelen uitvoeren.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 4.6:  Doelgerichte acties ondernemen om kansarmen er toe aan te zetten om 

een energiescan te laten uitvoeren.   

doorlopend milieudienst personeelskosten 

Actie 4.7:  Bouwprofessionelen uit de regio informeren en sensibiliseren over 

energiezuinige technieken en energiezuinig bouwen.  

2013 milieudienst  

Actie 4.8:  KMO’s informeren en sensibiliseren over rationeel energiegebruik en 

hernieuwbare energie. 

2013 milieudienst, deskundige 

lokale economie 

personeelskosten 
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Mobiliteit 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1:  Een milieuvriendelijk voertuigenpark uitbouwen en een duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren bij het eigen personeel.  

Actie 1.1:  Elke aankoop van een nieuw voertuig is onderworpen aan een 

milieutoetsing. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 1.2:   Een milieutoetsing uitvoeren van het gemeentelijk voertuigenpark  en deze 

toetsing 2-jaarlijks actualiseren. 

2011 en 2013 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 1.3:  Op basis van de milieutoetsing van het voertuigenpark een concrete 

doelstelling formuleren voor de verbetering van de gewogen ecoscore van het 

gemeentelijk voertuigenpark. 

2011 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 1.4:  Het bedrijfsvervoerplan voor de gemeentediensten verder uitvoeren, 

opvolgen en jaarlijks evalueren. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 1.5:  De gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren blijven stimuleren tot het 

gebruik van duurzame verplaatsingsmethoden en milieuvriendelijk rijgedrag d.m.v. 

fietsvergoedingen, opleidingen, sensibilisatiecampagnes, enz. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Doelstelling 2: De effecten van het verkeer op milieu en natuur zoveel mogelijk terugdringen. 

Actie 2.1:  Onderzoeken of milieuvriendelijkere alternatieven voor strooizout kunnen 

toegepast worden. Het gemeentelijk strooiplan evalueren en hierover communiceren. 

2010-2014 dienst werken , 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 2.2:  Het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren: 

 Stimuleren van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. 

 Parkeerplaatsen specifiek voor elektrische/milieuvriendelijke wagens? 

 De gemeente kan zelf een oplaadpunt plaatsen bv. in de nieuwe 

parkeergarage waar de nodige bekabeling reeds voorzien werd. 

 Aankoop van een elektrisch aangedreven of hybride dienstvoertuig als 

voorbeeldproject. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

 

Actie 2.3:  Het netwerk van trage wegen optimaliseren en uitbreiden en de trage wegen 

beschermen tegen ongepast gebruik (legervoertuigen, quads, …). Er zal ook een 

beheerplan opgemaakt worden voor de trage wegen. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst, IGEMO 

74.082 euro 

Actie 2.4:  De knelpunten van luchtverontreiniging door het verkeer in de gemeente in  deskundige mobiliteit,  
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kaart brengen en analyseren d.m.v. een stratenmodel (bv. CAR Vlaanderen). Op basis 

van de knelpuntenanalyse een actieplan opmaken om lokale luchtkwaliteitsproblemen 

weg te werken en nieuwe knelpunten te voorkomen. 

milieudienst 

Actie 2.5:  Het ter beschikking stellen van een aantal fietsen die door de bevolking of 

toeristen gebruikt kunnen worden. 

 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

 

Actie 2.6:  Onthaalpoorten voorzien in de buurt van toeristische trekpleisters en vanaf 

deze onthaalpoorten collectief vervoer voorzien (of fietsen). 

 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

 

Doelstelling 3:  Integratie bevorderen van het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid. 

Actie 3.1:  Structureel overleg organiseren tussen de diensten ruimtelijke ontwikkeling, 

werken, milieu en lokale economie. 

2012 dienst ruimtelijke 

ontwikkeling, milieudienst, 

dienst werken, lokale 

economie 

personeelskosten 

Actie 3.2:  Bij ruimtelijke ordeningsprojecten en wegenwerken zal een milieutoetsing 

uitgevoerd worden om de impact op het milieu zoveel mogelijk te beperken. 

 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 3.3:  Het sluipverkeer langs landelijke wegen tegengaan.  deskundige mobiliteit, 

dienst ruimtelijke 

ontwikkeling, milieudienst 

 

Doelstelling 4:  Duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren bij de verschillende doelgroepen (bevolking, scholen, verenigingen, handelaars, bedrijven). 

Actie 4.1:  Het openbaar vervoer promoten en verbeteren.  

 

doorlopend dienst ruimtelijke 

ontwikkeling, milieudienst,  

deskundige mobiliteit 

personeelskosten 

Actie 4.2:  Trage wegen promoten voor functioneel (dagelijks) gebruik. O.a. door de 

opmaak van een kaart met snelle en veilige fietsroutes langs trage wegen. 

doorlopend deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

 

Actie 4.3:  Opzetten van doelgerichte sensibilisatiecampagnes inzake duurzaam 

verplaatsingsgedrag en milieuvriendelijke mobiliteit voor de verschillende doelgroepen.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

deskundige mobiliteit 

personeelskosten 

Actie 4.4:  In de scholen acties rond milieu en mobiliteit blijven organiseren. doorlopend duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 4.5  Initiatieven ondernemen naar bedrijven rond duurzame mobiliteit. 

 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

deskundige mobiliteit, 

deskundige lokale 

economie 
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Actie 4.6: Onderzoeken van de mogelijkheid om een project rond autodelen te 

organiseren (Cambio, Autopia). 

2011-2012 deskundige mobiliteit, 

milieudienst 

personeelskosten 

Actie 4.7: Het gebruik van de fiets stimuleren door voldoende fietsparkeerplaatsen te 

voorzien en een goed toezicht op deze plaatsen, veilige fietspaden te voorzien en 

knelpunten rond veiligheid weg te werken. 

 deskundige mobiliteit, 

dienst werken 
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Natuur 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1:   De aanwezige biodiversiteit in de gemeente bestendigen en verhogen. 

Actie 1.1:  Een samenwerking opstarten tussen de verschillende actoren inzake natuur 

uit de streek. 

Vanaf 2011 Milieudienst, 

natuurverenigingen, … 

Personeelskosten 

Actie 1.2:  Een natuureducatief netwerk van locaties en gidsen uitbouwen. Vanaf 2011 Milieudienst  

Actie 1.3:  Onderzoeken waar er biotoopbeschermingsmaatregelen genomen moeten 

worden. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.4:  De versnippering van de natuur tegengaan door enerzijds te pleiten voor 

bijkomende ecologische corridors en door anderzijds zelf kleinere corridors aan te kopen 

overeenkomstig de nog af te bakenen verbindingsgebieden volgens VEN/IVON. 

Doorlopend Milieudienst  

Actie 1.5:  De hogere overheden ondersteunen bij hun aankoopbeleid van natuur. Doorlopend Milieudienst 2.500 EUR/jaar 

Actie 1.6:  De roofvogelvervolging onder de aandacht brengen en, in samenwerking met 

de wildbeheerseenheden (WBE’s), de doelgroepen sensibiliseren. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.7:  De gemeente neemt deel aan de actie Countdown 2010 en communiceert 

hierover naar de bevolking. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.8:  Medewerking verlenen aan de initiatieven die door het Regionaal Landschap 

worden georganiseerd. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.9:  De gemeente werkt samen met de bosgroep en stimuleert de toetreding van 

boseigenaars tot de bosgroep. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.10:  Land- en tuinbouwers maximaal betrekken bij het natuurbehoud- en beheer 

in de gemeente. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.11:  Er worden sensibilisatieacties rond natuur georganiseerd voor de jeugd. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.12:  De soortbeschermingprojecten worden, in samenwerking met de 

natuurverenigingen, verder gezet. 

Doorlopend Milieudienst, 

natuurverenigingen 

Personeelskosten 

Actie 1.13:  Erop toezien dat er voor natuurvergunningsplichtige werkzaamheden een 

natuurvergunning wordt aangevraagd. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.14:  De gemeente maakt gebruik van inheems plantgoed en bestrijdt exoten. Doorlopend Milieudienst Werkingskosten 
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Actie 1.15:  De gemeentelijke bossen beheren zodat ze in aanmerking komen voor FSC 

certificering. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.16:  Er voor ijveren om de toegankelijkheid van natuurgebieden te verhogen. Doorlopend Milieudienst  

Actie 1.17:  De gemeente sensibiliseert omtrent de omgang met probleemsoorten. Doorlopend Milieudienst  

Doelstelling 2:   Behouden en versterken van de openbare groenstructuren. 

Actie 2.1:  Een groenstructuurplan opmaken met een duidelijke visie op openbaar groen. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.2:  Bij klachten over bladval minder snel overgaan tot het rooien van de bomen. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.3:  Stapsgewijs de begraafplaatsen vergroenen. Vanaf 2011 Milieudienst  

Actie 2.4:  Ontwikkelen van een visie omtrent de keuze van beheerders van 

natuurgebieden en openbaar groen. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.5:  Het groene peters en meters project verder uitbreiden. 2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.6:  De principes van het harmonisch park- en groenbeheer toepassen bij het 

beheer van het openbaar groen, rekening houdend met de eigenheid van elk terrein (bv. 

Breeven). 

Doorlopend Milieudienst Werkingskosten gewone dienst 

Actie 2.7:  Bij gemeentelijke projecten in de opdracht opnemen dat er aandacht moet zijn 

voor het creëren van groenstructuren. 

Doorlopend Milieudienst  

Doelstelling 3:  Behoud van het landschap en de aanwezige elementen. 

Actie 3.1:  De aanwezige   kleine landschapselementen (KLE’s) in de gemeente 

inventariseren.  

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.2:  De subsidies voor de aanleg en het onderhoud van kleine 

landschapselementen evalueren en eventueel bijsturen. 

Jaarlijks Milieudienst Personeelskosten 

Actie 3.3:  De eigenaars en beheerders van het landschap (KMO’s, land- en tuinbouwers, 

paardenhouders,…) stimuleren om hun terreinen beter in het landschap te integreren 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 
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Bodem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling1:  Bodemverontreiniging in de gemeente voorkomen. 

Actie 1.1:  De hogere instanties vragen om betere controles van de kwaliteit van 

aangevoerde drijfmest uit te voeren. 

2011 Milieudienst  

Actie 1.2:  De gemeentelijke inventaris van risicogronden up-to-date houden. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.3: Ontwikkelen van een duidelijk beleid en strategie voor de slibruimingen van 

baangrachten. 

2011 Milieudienst Personeelskosten 

Actie 1.4: De tijdelijke opslag van slib en grondoverschotten optimaliseren zodat deze 

gebeurt conform de wetgeving. 

2011 Milieudienst  

Actie 1.5:  De betrokken personeelsleden de nodige opleidingen en studiedagen laten 

volgen om bij te blijven met de evoluerende wetgeving. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Doelstelling2: Creëren van een breder draagvlak inzake bodem bij de doelgroepen. 

Actie 2.1: De subsidies voor grondontleding beter bekend maken bij de doelgroepen. Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.2: Burgers blijven informeren over het risico op bodemverontreiniging door oude 

stookolietanks. 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 

Actie 2.3: Bedrijven en burgers optimaal informeren over de wetgeving om 

bodemverontreiniging te voorkomen 

Doorlopend Milieudienst Personeelskosten 
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Duurzame ontwikkeling 

ACTIE TIMING BETROKKENEN MIDDELEN 

Doelstelling 1: Het blijven uitdragen van de voorbeeldfunctie van de gemeente. 

Actie 1.1:  Uitgebreid communiceren (intern en extern) over nieuwe duurzame 

initiatieven die het gemeentebestuur zelf neemt. 

doorlopend milieudienst personeelskosten 

Actie 1.2:  De milieukost of energiekost op langere termijn mee in rekening brengen bij 

investeringen.  

doorlopend duurzaamheidsambtenaar personeelskosten 

Actie 1.3:  Integratie van duurzame ontwikkeling in alle gemeentelijke diensten.  

 

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, 

wereldconsulent, IMZ-

werkgroepen, 

duurzaamheidsteam, 

personeelsdienst 

personeelkosten, 

opleidingskosten,… 

Actie 1.4:  De ecologische voetafdruk van de gemeentediensten berekenen en onder 

de aandacht brengen. 

2011-2012 duurzaamheidsambtenaar, 

wereldconsulent 

personeelskosten 

Doelstelling 2:  Initiatieven ondernemen die het bewustzijn en de kennis van duurzame ontwikkeling bij inwoners en doelgroepen verhogen. 

Actie 2.1:  De gemeente zal een mix aanbieden van actieve (intensieve begeleiding) 

en passieve sensibilisatie. 

doorlopend duurzaamheidsambtenaar, 

wereldconsulent 

personeelskosten 

Actie 2.2:  Sociale doelgroepen bereiken door sensibilisatie te combineren met 

financiële voordelen. 

 milieudienst  

Actie 2.3:  De stedenband met Nquthu aangrijpen om het verschil in ecologische 

voetafdruk tussen inwoners van Bornem en Zuid-Afrika aan te tonen.   

2012 duurzaamheidsambtenaar, 

wereldconsulent 

personeelskosten 

Actie 2.4:  Een informatieservice rond duurzame ontwikkeling aanbieden aan de 

scholen waar zij terecht kunnen met alle vragen m.b.t. duurzame ontwikkeling 

doorlopend milieudienst personeelskosten 

Actie 2.5:  Organiseren van vormingen voor adviesraden in verband met een thema 

gelieerd aan duurzame ontwikkeling. 

doorlopend milieudienst, 

wereldconsulent 

 

Actie 2.6:  De gemeente zal een tentoonstelling organiseren rond duurzame 

ontwikkeling. 

2012 milieudienst, 

wereldconsulent 

 

Doelstelling 3:  Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. 

Actie 3.1 Handelaars stimuleren om duurzame producten op te nemen in hun gamma.  vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, personeelskosten 
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deskundige lokale 

economie 

Actie 3.2:  Samenwerken met lokale middenstandsverenigingen om duurzame 

ontwikkeling meer te integreren in de lokale economie. 

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, 

deskundige lokale 

economie 

personeelskosten 

Actie 3.3:  De gemeente blijft beroep doen op sociale tewerkstellingsinitiatieven voor 

een aantal taken. 

doorlopend  personeelskosten 

Actie 3.4:  In het gemeentelijk aankoopbeleid rekening blijven houden met sociale 

aspecten. 

doorlopend milieudienst, 

wereldconsulent 

 

Doelstelling 4:  Duurzaam bouwen en wonen stimuleren. 

Actie 4.1  Voeren van een doordacht premiebeleid dat jaarlijks geëvalueerd wordt en 

aangepast wordt aan de meest recente evoluties. 

doorlopend milieudienst  

Actie 4.2:   De gemeente zal haar voorbeeldfunctie opnemen en bij de bouw of 

renovatie van gemeentelijke gebouwen steeds aftoetsen welke maatregelen genomen 

kunnen worden op vlak van duurzaam bouwen. Hierbij zal de gemeente steeds verder 

gaan dan het wettelijk minimum. 

vanaf 2011 duurzaamheidsambtenaar, 

dienst werken 

personeelskosten 

Actie 4.3:   Opnemen van criteria met betrekking tot duurzaam bouwen en wonen in 

het vergunningenbeleid, in een stedenbouwkundige verordening of in een ruimtelijk 

uitvoeringsplan.  

doorlopend dienst ruimtelijke 

ontwikkeling 

personeelskosten 

Actie 4.4:   Het verder uitbouwen van een informatiepunt op het vlak van duurzaam 

bouwen en wonen. 

doorlopend milieudienst personeelskosten 


