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Europees project Mayors in Action afgerondEuropees project Mayors in Action afgerond  
Partners doen klimaatinspiratie op in onze regio 

 

In onze vorige nieuwsbrief nodigden 

we jullie uit voor de laatste activitei-

ten die plaatsvonden in het kader 

van het Europese project Mayors in 

Action. In deze editie brengen we 

jullie hiervan verslag uit. 

 

Op 8 februari 2017 ging in het BIP te Brussel het eindsymposium 

van Mayors in Action door. Samen met BEAST, een ander Europees 

project met de provincie Vlaams-Brabant als partner, werden de re-

sultaten van beide projecten aan de meer dan 100 aanwezigen voor-

gesteld.  

 

Sprekers uit verschillende landen deelden hun ervaringen over ener-

gie- en klimaatprojecten. Allerlei thema’s, van energie-efficiëntie en 

duurzame mobiliteit tot hernieuwbare energie en slimme renovatie 

van gebouwen, kwamen aan bod en de goede praktijkvoorbeelden 

uit heel Europa inspireerden de deelnemers. 

 

 

De Europese Commissie toonde 

heel wat belangstelling voor dit 

eindsymposium. Sprekers Eero 

Ailio, adjunct hoofd Directoraat 

Energie van de EU en Vincent 

Berrutto, hoofd van de Europese 

instelling EASME (een instelling 

die instaat voor de financiering 

en opvolging van Europese kli-

maatprojecten) gaven uitleg over 

de klimaatstrategie van Europa. 

 

Presentaties (in het Engels) 
Lees verder op pagina 2. 

http://www.mayorsinaction.eu/training/final-conference/
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Na het slotevent in Brussel werden de projectpartners 

in Leuven ontvangen door Leuvens schepen Mohamed 

Ridouani en Katrien Rycken, projectcoördinator van 

Leuven2030. Het klimaatbeleid van de stad Leuven en 

de ontwikkeling van de Leuvense Vaartwijk boden de 

nodige inspiratie voor de aanwezigen. Als afsluiting 

wisselden de partners van zowel Mayors in Action als 

BEAST ideeën uit tijdens een etentje in De Hoorn. 

 

Interleuven werkte tijdens de projectperiode intensief 

samen met andere Europese organisaties, allen coör-

dinatoren van het Burgemeestersconvenant. Kennis-

uitwisseling en goede praktijkvoorbeelden zijn een 

zeer belangrijk onderdeel van de klimaatondersteu-

ning die Interleuven biedt aan de gemeenten uit de 

regio. Tijdens het project werd een handboek ontwik-

keld met inspirerende voorbeelden voor het invoeren 

van klimaatacties uit het gemeentelijk klimaatplan.  

 

Op 9 februari 2017 werd een studiereis georganiseerd 

zodat de Europese partners van Mayors in Action een 

beter beeld kregen van de duurzame initiatieven in 

onze regio. Door elkaar te inspireren zetten we samen 

met de rest van Europa stappen richting een duurza-

me en klimaatvriendelijke toekomst! Het volledige 

verslag van deze studiedag lees je hier.  

 

Interleuven onderhoudt goede contacten met een aan-

tal Europese energieagentschappen zoals het Ierse 

Tipperary Energy Agency en het Roemeense Energy 

Agency Vaslui. Medewerkers van beide agentschappen 

waren vertegenwoordigd op het slotevent en de stu-

diebezoeken. Bij de klimaatondersteuning van Inter-

leuven is het belangrijk om met deze organisaties sa-

men te werken en kennis en ervaring uit te wisselen. 

 

Het project Mayors in Action liep van 1 maart 2014 tot 

28 februari 2017. Tijdens de partnervergaderingen op 

7 en 9 februari 2017, in het mooie historische stadhuis 

van Leuven, maakten de projectpartners de laatste 

afspraken om het eindrapport te kunnen finaliseren. 

 

Voor meer informatie over het project Mayors in 

Action lees je op de website www.mayorsinaction.eu. 

 

VideoreportageVideoreportage 

Van het slotsymposium, de studiebezoeken en 

de afsluitende partnervergaderingen, werden 

video’s gemaakt.  

 

De Stad Genua, lead partner van Mayors in 

Action, was vergezeld door een journalist en een 

cameraman.  

 

Benieuwd naar het resultaat? https://

www.youtube.com/watch?v=GDlwkAWXetc 

(Italiaans) of https://www.youtube.com/

watch?v=YbaG7vIl3H0&feature=youtu.be 

(langere  Engelste versie).  2 

Europees project Mayors in Action afgerondEuropees project Mayors in Action afgerond  
Partners doen klimaatinspiratie op in onze regio 

Partnermeeting 

Vertegenwoordigers energieagentschappen 

Studiebezoek koffiebranderij JAVA Rotselaar 

Bijeenkomst De Hoorn 

http://www.mayorsinaction.eu/nl/resources/handboek/
https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/60-nieuws-milieu/253-europese-projectpartners-mayors-in-action-doen-in-onze-regio-klimaatinspiratie-op.html
http://www.mayorsinaction.eu
https://www.youtube.com/watch?v=GDlwkAWXetc
https://www.youtube.com/watch?v=GDlwkAWXetc
https://www.youtube.com/watch?v=YbaG7vIl3H0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YbaG7vIl3H0&feature=youtu.be


 3 

De klimaattoets: Studiedag klimaatbewuste overheidsopdrachten 
 

In het kader van Mayors in Action organiseerde Interleuven op 26 januari een studiedag ‘Klimaatbewuste 

overheidsopdrachten’. Overheidsopdrachten en de wetgeving errond komen vaak aan bod bij het organise-

ren en implementeren van klimaatacties uit het gemeentelijk klimaatactieplan (SEAP). Wanneer moet ik 

een procedure voor overheidsopdrachten volgen? Waar moet ik, specifiek voor mijn actie of project, op 

letten? En hoe hou ik rekening met duurzaamheid en klimaat bij de criteria van een overheidsopdracht? 

Op deze en veel meer vragen kregen de 17 enthousiaste deelnemers voldoende antwoorden. De gedreven 

en deskundige sprekers maakten van deze studiedag een succes.  

 

Deze studiedag werd georganiseerd in samenwerking 

met Escala en werd gratis aangeboden aan de deelne-

mers. De presentaties kunnen worden gedownload via 

deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie kan je steeds terecht 

bij Stefan Kempeneers. 
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Update See2Do! 
 

Het ene Europese project is net afgelopen terwijl het andere, Interreg See2Do!, nu op kruissnelheid begint 

te komen.  

 

In januari overvloog een vliegtuigje het grondgebied van zowel Haacht als Keerbergen om thermografische 

luchtfoto’s van beide gemeenten te maken. Op deze beelden, gemaakt met een warmtegevoelige camera, 

kan worden nagegaan welke huizen nog veel warmteverlies heb-

ben, en dus onvoldoende geïsoleerd zijn. De uitvoering van de 

luchtfoto’s kaderen in See2Do! en in de gemeentelijke klimaatac-

tieplannen. Vanaf september zal er in beide gemeenten een cam-

pagne lopen waarbij alle inwoners het eventuele warmteverlies 

van hun dak op de thermografische foto zullen kunnen bekijken. 

 

Op 8 mei vindt in de gemeente Maastricht in Nederland een erva-

ringsuitwisseling rond thermografie plaats. Onze gemeenten kre-

gen deze week een Save the date, het volledige programma volgt 

later. 

 

 

Voor antwoord op je vragen over 

See2Do!, kan je terecht bij Ilse 

Cadron of Stefan Kempeneers. 

https://extranet.interleuven.be/Publiek.aspx?file=07b61744-9e60-451d-bc23-b23c1223f05a
https://extranet.interleuven.be/Publiek.aspx?file=07b61744-9e60-451d-bc23-b23c1223f05a
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Zwerfvuilacties in onze regio 

Zo kon de gemeente Tervuren rekenen op de inzet van een 250-tal vrijwilligers (leerlingen van enkele 

klassen uit 3 scholen, verenigingen, organisaties, gezinnen, …) tijdens het weekend van 18 en 19 maart. 

Er werd opgeruimd over het hele grondgebied zowel in het centrum van Tervuren als in de deelgemeen-

ten. Het resultaat van al deze inspanningen: 10-tallen vuilniszakken vol blikjes, papier, plastic, sigaretten-

peuken, ... Zelfs een oude valies, een autostoel, wasmanden en een volledige zetel werden opgeruimd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de gemeente Bekkevoort ruimden een 40-tal vrijwil-

ligers en een 65-tal leden van scouts ‘Inderdaad Assent’ 

op 18 maart gedurende een halve dag zwerfvuil zodat 

grote delen van Bekkevoort er weer netjes en proper bij 

liggen. Op dinsdag 21 maart organiseerde de school De 

Verre Kijker haar jaarlijkse zwerfvuilactie om haar 

steentje bij te dragen aan een propere gemeente.  

Helaas mag ook hier de ‘buit’ omvangrijk worden ge-

noemd, hetgeen betekent dat er nog altijd veel zwerfvuil 

werd achtergelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin maart werd ‘Mooimakers’ gelanceerd, de nieuwe benaming voor 

‘Indevuilbak’ (zie ook pagina 5). Het Vlaamse samenwerkingsverband 

van de overheid, lokale besturen en het verpakkende bedrijfsleven mo-

biliseert onder de nieuwe naam heel Vlaanderen in de strijd tegen 

zwerfvuil en sluikstorten.  

Lokale besturen kunnen voor hun zwerfvuilacties nog steeds beroep 

doen op ondersteuning (gratis materiaal om zwerfvuil op te ruimen, 

promotiemateriaal, …). Lees er alles over op www.mooimakers.be. 

4 

Maart is traditioneel de maand van de zwerfvuilacties. In heel wat gemeenten uit onze regio zetten vrijwil-

ligers zich in om de rommel in straten en bermen, op pleinen, … op te ruimen. We pikken er twee voor-

beelden uit. 
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Vlaanderen Mooi is het Vlaamse initiatief tegen 

zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus 

en de VVSG. Vlaanderen Mooi geeft uitvoering 

aan haar beleid onder de nieuwe naam Mooi-

makers (het vroegere Indevuilbak). 

 

De doelstelling is duidelijk: Vlaanderen mobili-

seren om samen een halt toe te roepen aan 

zwerfvuil en sluikstort en Vlaanderen mooi te 

maken. Het team van Mooimakers werkte een 

actieplan uit om op korte termijn met 10 acties 

Vlaanderen mooi(er) te maken. 

 

Eén van de acties zijn coachingtrajecten die in 57 gemeenten, waaronder Bekkevoort, Haacht en Opwijk, 

van start zijn gegaan. Deze trajecten zijn een onderdeel van het Vlaams operationeel plan zwerfvuil en 

sluikstorten 2016-2018 met als doel gemeenten en Vlaamse partners te helpen een effectief en efficiënt 

zwerfvuilbeleid uit te bouwen. Het zwerfvuilbeleid moet bijdragen aan het behalen van de Vlaamse zwerf-

vuildoelstellingen voor 2022. In 2018 volgt een tussentijdse evaluatie. 

 

Wat houdt dit coachingtraject concreet in? 

 Tijdens een startvergadering wordt een stand van zaken van het huidige zwerfvuil- en sluikstortbeleid 

van de gemeente opgemaakt. 

 Er wordt een monitoring van de lokale situatie opgezet (“meten is weten”). 

 Er wordt een vuilnisbakkenplan opgesteld, of het bestaande vuilnisbakkenplan wordt geëvalueerd en (zo 

nodig) bijgestuurd. 

 Veegplannen worden geëvalueerd met de focus op de positieve effecten van beeldgericht reinigen: op-

ruimen daar waar het vuil is, en niet (enkel) volgens vaste rondes. 

 Er wordt een algemene aanpak uitgewerkt, uitgaande van de 5 pijlers van het Vlaamse zwerfvuilbeleid 

(infrastructuur, participatie, sensibilisering, omgeving en handhaving). Dit gebeurt steeds op maat van 

de eigen lokale situatie. 

 Hotspots van zwerfvuil worden in kaart gebracht en er wordt een specifiek beleid voor uitgewerkt. 

 Er wordt voorzien in trainingen om gemeentepersoneel (afvalophalers, medewerkers groendienst, stads-

wachten, ..) te leren hoe overtreders aan te spreken. 

 Een coach van het Netheidsnetwerk gaat regelmatig mee op het terrein. 

 … 

 

Een traject duurt maximaal 2 jaar en Mooimakers voorziet zelf een 30-tal mandagen per coachingtraject. 

Bovendien zorgt Mooimakers voor de nodige financiële middelen om nieuwe projecten, extra inspanningen 

en een gedeelte van de bijkomende personeelskost te bekostigen. 

De samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 mag 

dan al wel enkele jaren afgelopen zijn, een aantal 

gemeenten zijn nog volop bezig met de uitvoering 

van ingediende projecten waarover nu nog moet 

worden gerapporteerd. 

 

De gemeente Bekkevoort ontving dit jaar positief 

nieuws over 2 ingediende projecten: 

 Aankoop milieuvriendelijk voertuig (2012) 

 Toegankelijk maken van trage wegen + sensibili-

satie en informatie burgers (2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide projecten werden inhoudelijk goedgekeurd 

door het Departement Leefmilieu, Natuur & Energie 

(LNE) van de Vlaamse Overheid voor een subsidie-

bedrag van respectievelijk 3.554,70 euro en 

17.473,56 euro. 

Het milieuvriendelijke voertuig betreft een Renault 

met een ecoscore van 72 en wordt sinds 2012 veel 

gebruikt door de gemeentelijke diensten voor ver-

schillende dienstverplaatsingen.  

Voor korte verplaatsingen kan het personeel gebruik 

maken van 2 dienstfietsen.  

 

Het trage wegenproject blijft de komende jaren in 

uitvoering en er werden recent enkele participatie-

vergaderingen met de inwoners georganiseerd. 

 

 

Projecten samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 nog in uitvoering 

Coachingtrajecten Mooimakers 



 6 

Onkruid bestaat niet 
 

Op 23 februari vond in de kantoren van Interleuven de studienamiddag ‘Onkruid bestaat niet’ plaats. Het 

werd een boeiende namiddag waarin verschillende aspecten van het (on)kruidbeheer werden belicht en 

praktische kennis werd uitgewisseld. We verwelkomden 31 mensen uit 11 gemeenten/steden en van 6 

organisaties/collega-intercommunales. Personeelsleden van de groendienst en/of uitvoerende diensten 

waren talrijk vertegenwoordigd, alsook enkele milieu- en duurzaamheidsambtenaren. 

4 

De milieudienst van Interleuven stelde de twee lui-

ken van haar onkruidproject voor: het beheer van 

ongewenste kruiden en de sensibilisering naar in-

woners toe. De dienst Gebouwen en Infrastructuur 

gaf een korte toelichting over de manier waarop er 

rekening wordt gehouden met het voorkomen van 

ongewenste kruidgroei en dit al van bij de ontwerp-

fase.  

 

De regelgeving omtrent het gebruik van pesticiden 

kwam aan bod en welke wetgeving en procedures 

er van toepassing zijn als een openbaar bestuur 

nog een afwijking aanvraagt. Er werd ook stilge-

staan bij het luik handhaving: hoe kunnen gemeen-

ten optreden indien particulieren toch verdelgers 

gebruiken op openbaar domein. 

 

De genodigden maakten eveneens kennis met de 

uitvoerder van het project onkruidbeheer (Van Esch 

Groenvoorzieningen). Deze aannemer werd door 

Interleuven aangesteld voor het onkruidbeheer in 6 

gemeenten (Bertem, Haacht, Herent, Keerbergen, 

Kortenberg en Oud-Heverlee). Komend jaar zal ook 

de stad Diest nog instappen.  

Van Esch gaf een toelichting over de technieken die 

zij toepassen voor het beheer van ongewenste krui-

den, in het bijzonder de heetwatertechniek. 

 

Aansluitend lichtte Bregt Roobroeck van hogeschool 

VIVES, aangesteld als monitor in het kader van het 

onkruidproject, toe hoe het toezicht op het beheer 

gebeurt aan de hand van objectieve criteria om de 

verschillende beeldniveaus te beoordelen. 

De studienamiddag focuste ook op praktische en 

interessante voorbeelden. We konden hiervoor re-

kenen op IGO over hoe een begraafplaats stap voor 

stap wordt omgevormd. Dan Slootmaekers van 

VMM sprak over concrete toepassingen van de pes-

ticidentoets met heel wat voorbeelden en aan-

dachtspunten om rekening mee te houden.  

 

Om al deze theoretische kennis te toetsen aan de 

praktijk, werd er tijdens een wandeling stilgestaan 

bij enkele goede voorbeelden van ontwerp van de 

openbare ruimte en onkruidbeheer. Bij een aantal 

probleemsituaties werd er bekeken hoe deze beter 

kunnen worden aangepakt. Het werd een zeer ver-

rijkend moment waar de deelnemers elk vanuit hun 

eigen praktijkervaring aan konden bijdragen. 

 

Zo is iedereen weer helemaal up-to-date bij de start 

van het nieuwe groeiseizoen, met nieuwe ideeën en 

voorbeelden om de taak te vergemakkelijken. 
 

 

De presentaties kan u hier downloaden. Meer 

informatie kan u bekomen bij Ilse Cadron en  

Sylvie Van den Boeynants 
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Zo Dichtblij—Een leefbare gemeente met betrokken inwoners 
 

‘Zo Dichtblij’ wil de lokale transitie naar een klimaatneutrale samenleving versnellen en zet daarbij in op 

zes thema's: ondernemende kern, vlotte mobiliteit, kwaliteitsvolle leefomgeving, lokale voeding, circulaire 

economie en klimaatneutrale gemeente. 

 

Van zaterdag 29 april tot en met zaterdag 3 juni worden inwoners van heel wat gemeenten aangemoedigd 

om te winkelen en te genieten in het hart van hun stad of gemeente. Als beloning maken ze kans op lokale 

prijzen. De verenigingen zetten activiteiten op en doen zo 

hun gemeente bruisen.  

 

In onze regio participeren volgende gemeenten/steden aan 

‘Zo Dichtblij’: Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bier-

beek, Boortmeerbeek, Diest, Herent, Huldenberg, Kam-

penhout, Kortenberg, Tienen en Tremelo.  

 

Zo Dichtblij is een campagne van Bond Beter Leefmilieu in 

samenwerking met UNIZO en de Gezinsbond. Meer info op 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/lokale-besturen. 

https://extranet.interleuven.be/Publiek.aspx?file=1cb34180-a581-4c8c-9867-9f3552c44171
https://www.bondbeterleefmilieu.be/lokale-besturen
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Burgerenergie 
 

De zon wekt dezer dagen 

alles en iedereen tot leven. 

Laat deze energie niet ver-

loren gaan en installeer 

zonnepanelen op de daken 

van de gemeentegebou-

wen met participatie van 

de inwoners. 

4 

Interleuven bedacht een 

plan om de plaatsing van zonnepanelen te financieren 

met geld van  geïnteresseerde inwoners die in het 

project participeren. De geproduceerde groene ener-

gie wordt goedkoper geleverd aan de gemeente en de 

burgers die dit mee financieren worden mede-

eigenaar van de installatie. De eventuele winst komt 

ten goede aan de investerende burgers en/of wordt 

opnieuw geïnvesteerd in energiebesparingsprojecten 

en nieuwe groene energieprojecten.  

 

Het gemeentebestuur hoeft de zonnepanelen dus niet 

zelf te betalen en dergelijk voorbeeldproject levert tal 

van voordelen op zowel voor het gemeentebestuur als 

voor de inwoners. 

Met de zonnekaart en informatie over het elektrici-

teitsverbruik van het gebouw bekijken we welke da-

ken van gemeentelijke gebouwen geschikt zijn voor 

zonnepanelen. Interleuven organiseert een openbare 

aanbesteding waarbij een organisatie wordt aange-

zocht die burgers op een coöperatieve wijze mee laat 

investeren. Als je nu meestapt in het project dan kan 

je deze winter al dromen van zonnige dagen in de 

lente van 2018. Dankzij de zonnepanelen op het dak 

van je sporthal, zwembad of gemeentehuis betaal je 

minder, krijg je groene energie en genieten je inwo-

ners van hun investering. Burgerenergie wordt verder 

toegelicht en uitgewerkt op een overlegmoment voor 

en door de geïnteresseerde gemeenten. Laat weten 

als je interesse hebt en samen zoeken we naar de 

juiste formule. 

 

Willem Laermans kan je alles vertellen over dit 

project. 

 5 

Dagen zonder Vlees 

collega’s Interleuven doen mee 
 

‘Op 1 maart startte Dagen Zonder Vlees 2017! 

Deze bewustwordingscampagne over de impact 

van onze voedingsgewoontes op het milieu wil 

mensen 40 dagen (vastenperiode) lang aanzet-

ten om minder vlees en vis te eten. DZV is geen 

pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar 

een warme oproep om bewust minder vlees en 

vis te eten. In deze periode wordt ook extra aan-

dacht besteed aan het gebruik van minder of 

geen verpakkingen, minder voedselverspilling, 

meer seizoensgroenten en meer plantaardige 

voeding. 

 

Een aantal collega’s van Interleuven engageer-

den zich om 40 dagen lang minder vlees en vis 

te eten om samen onze ecologische voetafdruk 

te verkleinen. Tijdens 2 vegetarische lunches 

konden de collega’s proeven van vegetarisch 

boterhambeleg en lekkere vleesvrije pastasau-

zen.  

 

De recepten 

komen in ‘den 

Interleuven 

kookboek’.   

 

Iedereen kan 

de heerlijke 

gerechten dan 

thuis eens 

klaarmaken.  

 

Zo doen we in 

groep culinaire 

ontdekkingen 

en inspireren 

we elkaar. 

 

 

Elektrische dienstwagen 
 

De collega’s van Interleuven kunnen sinds kort hun 

dienstverplaatsingen met een elektrische wagen 

afleggen. Er werd onlangs een witte Nissan Leaf 

aangekocht. Ook dit is weer een bijkomende stap 

in de goede richting om onze ecologische voetaf-

druk te verkleinen.  

 

Van de dienstfietsen 

(zowel stads-, plooi als 

elektrische fietsen) wordt 

er al jaren intensief ge-

bruik gemaakt. 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjXptuLmv7SAhVDCBoKHcQ-BVwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ikea.com%2Fbe%2Fnl%2Fstore%2Fgent%2Fstore_info&bvm=bv.151325232,d.d2s&psig=AFQjCNHRs2fDRM-QOF4QPQYFibmGsUc8sA&
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