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Klimaatwijken van start! - oproep kandidaat-gezinnen

OP VOORSTEL VAN GEDEPUTEERDE CARINA VAN CAUTER, BEVOEGD
VOOR LEEFMILIEU, DEELT DE BESTENDIGE DEPUTATIE HET VOLGENDE
MEE:
Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen zoekt enthousiaste gezinnen die samen met
hun buren, vrienden of vereniging een klimaatwijk willen vormen en de
weddenschap willen aangaan met hun gemeente om in zes maanden tijd 8%
energie te besparen! Dat kan al met kleine maatregelen en, belangrijk, zonder
comfortverlies. Het resultaat is niet alleen een lagere energiefactuur, ook het milieu
en het klimaat zijn er bij gebaat. De volgende Oost-Vlaamse steden en gemeenten
staan klaar om de weddenschap aan te gaan: Beveren, Dendermonde, De Pinte,
Destelbergen, Geraardsbergen, Hamme, Kaprijke, Laarne, Lochristi, Ninove,
Oosterzele, Sint-Niklaas, Stekene, Waasmunster. De andere gemeenten hebben
nog tot half september de tijd om in te schrijven. Verwacht wordt dat ook de steden
Eeklo, Ronse en Zottegem zullen deelnemen. Het provinciebestuur en de Bond
Beter Leefmilieu staan hen bij met raad en daad.
De campagne Klimaatwijken is een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu en wordt
voor het tweede jaar op rij gecoördineerd door de provincie Oost-Vlaanderen. De
Wase gemeenten kunnen opnieuw een steuntje in de rug verwachten van vzw
ABLLO (Actiecomité ter Beveiliging van het Leefmilieu in het Waasland en op
Linkeroever).
Met de klimaatwijken brengen de Oost-Vlaamse steden en gemeenten het
Kyotoprotocol binnen in de huiskamer. België tekende in 1997 in Kyoto (Japan)
een overeenkomst om tegen 2012 de uitstoot van de broeikasgassen met 7,5% te
verminderen ten opzichte van 1990. Voorgaande campagnes hebben al bewezen
dat ieder gezin zonder grote investeringen of comfortverlies energie kan besparen
en zo zijn steentje kan bijdragen. De 8% is een symbolisch richtcijfer en verwijst
naar de Kyotonorm.
Een klimaatwijk kan bestaan uit een 5 à 15-tal gezinnen uit dezelfde wijk,
vereniging, oudercomité, milieuraad. Het is de klimaatwijk die met het
gemeentebestuur de weddenschap aangaat om tussen 1 november 2006 en
30 april 2007 8% energie te besparen. Elk deelnemend gezin neemt allerlei kleine
maatregelen zoals koken met deksel op de pot, het licht doven als men weggaat,
niet-gebruikte ruimtes niet onnodig verwarmen, … Zij krijgen hierbij hulp en
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concrete tips van een energiemeester. Dat is een energieke vrijwilliger uit de wijk,
die een stoomcursus energiesparen krijgt.
Natuurlijk geen weddenschap zonder beloning. Iedereen die deelneemt bespaart
sowieso op zijn energiefactuur! Als de klimaatwijk het engagement haalt, krijgen de
deelnemende gezinnen bovendien een beloning van hun gemeentebestuur en een
energiebonus van de energienetbeheerder Eandis.
Geïnteresseerd?
Wie wil deelnemen, schrijft zich, samen met zijn kompanen, in voor 10 oktober
2006 via de milieu- of duurzaamheidsambtenaar van zijn gemeente. In oktober
wordt men door de stad of gemeente uitgenodigd voor een plechtig startmoment.
De energiemeester bezorgt de deelnemers een meterkaart, analyseert het
energieverbruik en geeft kant-en-klare besparingstips. Van 1 november tot 30 april
noteren de deelnemers elke week de meterstanden. Tussendoor krijgt men nog
tips en de kans om ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. De
resultaten zullen in juni 2007 bekend worden gemaakt op een provinciale
slothappening.
Meer informatie over de campagne en de contactpersonen in de deelnemende
gemeenten is te vinden op www.oost-vlaanderen.be/klimaatwijken.
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