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Aanstelling astbestdeskundige
In het kader van milieuhandhaving werden we de voorbije jaren
regelmatig geconfronteerd met mogelijke verspreiding van asbest in
de omgeving. Het ging hierbij zowel om het reinigen of afbreken van
daken als om branden waarbij asbestdeeltjes mogelijk vrijkomen.
In de mate van het
mogelijke werd hierbij
streng gecontroleerd op
de naleving van de
regelgeving (arbeids- en
Vlarem-wetgeving).
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Regelmatig
bleek
de
nood
aan
meer
deskundigheid,
vooral
dan met betrekking tot
het inschatten van het
risico
voor
de
omwonenden, veroorzaakt door de mogelijke vervuiling van de
omgeving (lucht, bodem, …). Zeker in geval van brand stelde dit
probleem zich zeer nadrukkelijk.
Om hierop met voldoende kennis van zaken een antwoord te kunnen
bieden, werd reeds enkele keren beroep gedaan op een
asbestdeskundige. Aangezien er meestal snel moet opgetreden
worden, was er nood aan een specifieke samenwerking. Daarom
heeft Interleuven na een aanbesteding, een overeenkomst voor 1
jaar afgesloten met de firma ‘Oesterbaai’, een referentie op vlak van
asbestdeskundigheid.
Dit maakt het mogelijk om:
 onmiddellijk de asbestdeskundige ter plaatse te roepen;

 eventueel een veiligheidsparameter af te bakenen;
 onmiddellijk een plan op te maken inzake sanering van het
terrein/gebouw wat asbest betreft.
De gemeenten die een exclusiviteitsovereenkomst milieu met
Interleuven hebben afgesloten, kunnen beroep doen op deze
ondersteuning.
Er is geen specifieke procedure voorzien, maar in veel gevallen zal de
intergemeentelijke toezichthouder o.b.v. de gedane vaststellingen en
na overleg met de gemeente (schepen, milieuambtenaar, …)
beslissen over het inzetten van de asbestdeskundige. Maar de vraag
tot inschakeling van de deskundige kan ook rechtstreeks komen van
de eigen gemeentelijke toezichthouder of milieuambtenaar. Wij
sturen dan onmiddellijk de opdracht door naar de deskundige.
De kost per optreden wordt geraamd op 800 à 1000 euro, afhankelijk
van de omvang van het probleem. Deze kosten worden
doorgerekend aan de gemeente, maar in de mate van het mogelijke
wordt steeds getracht om de kosten te verhalen op de veroorzaker.
Hiertoe zal het nodige (o.a. opmaak van een proces-verbaal) gedaan
worden.
Voor meer informatie kan u Bruno Wens contacteren.

Koelinstallaties: laat geen broeikasgassen ontsnappen
In heel wat bedrijven zijn grote of kleine
koelinstallaties (frigo’s, koelcellen, warmtepompen,
airco’s, …) aanwezig. Vaak blijkt dat deze
installaties enorme lekverliezen vertonen. De impact
van deze lekken op het milieu is erg groot vermits
het meestal gaat over broeikasgassen met een
groot GWP (Global Warming Potential). De invloed
van de ozonlaag afbrekende stoffen is vele malen
groter dan die van CO2. Het controleren van deze
installaties om broeikasgasemissies terug te
dringen, is dus een goede actie die bovendien
kadert in het Burgemeestersconvenant.

Wij kochten onlangs een lekdetectietoestel aan dat
lekken van broeikasgassen kan opsporen. Zo kan
tijdens een inspectie op eenvoudige wijze worden
nagegaan waar zich lekken bevinden, waardoor snel
kan worden ingegrepen bij problemen.

Vragen?
Contacteer Gitta Horemans.

Om de koelinstallaties in de bedrijven van uw
gemeente te controleren, kan beroep worden
gedaan op de intergemeentelijke milieudienst van
Interleuven.

EPC publieke gebouwen vervangen, ga tijdig van start.
Voor openbare gebouwen die op 1 januari 2009 over een EPC (Energieprestatiecertificaat) moesten
beschikken, dient er tegen 1 januari 2019 een nieuw EPC te worden afgeleverd. In de praktijk betekent dit
dat de meterstanden van deze gebouwen nog dit najaar moeten worden opgenomen.
Sinds 1 januari 2009
geldt de verplichting
voor openbare gebouwen om over een EPC
publieke gebouwen te
beschikken indien de
bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw
meer is dan 1000m².
Vanaf 1 januari 2013 geldt dit ook voor gebouwen
met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 500
m². Op 1 januari 2015 kwamen de publieke gebouwen groter dan 250m² aan de beurt. Dergelijke
EPC’s kaderen in de implementatie van de Europese
richtlijn (2010/31/EU).
De afgeleverde EPC’s zijn geldig voor een periode
van 10 jaar. Er zullen dus heel wat EPC’s vervallen
in 2019 (en in 2020).

Aangezien het EPC publieke gebouwen opgemaakt
wordt op basis van de exacte verbruiken van één
jaar (en dan nog vaak meer dan een maand dient te
worden gewacht op de graaddagen, moeten de
startwaarden van de meterstanden ten laatste 13
maanden vóór het verval van het huidige certificaat
opgenomen worden.
In de praktijk betekent dit dat voor de gebouwen
met een bruikbare vloeroppervlakte van minstens
1000 m², die op 1 januari 2009 al een EPC hadden,
de meterstanden dit najaar nog moeten worden opgenomen.
Voor de opmaak van deze EPC’s publieke gebouwen
kunnen de gemeenten steeds terecht bij de milieudienst van Interleuven.
Contacteer hiervoor
Gitta Horemans
of Mieke Grillet.
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Thermografische luchtfoto’s voor 13 gemeenten
Op 18 oktober vond bij Interleuven een startvergadering plaats voor de gemeenten die komende winter
een thermografische luchtfoto van hun grondgebied zullen laten maken. Deze foto moet duidelijk maken
via welke daken er warmteverlies is. Zo krijgen de inwoners een idee over de toestand van hun
dakisolatie.
De
gemeenten/steden
Bierbeek,
Boutersem,
Boortmeerbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen,
Tienen
en
Zoutleeuw
(regio
Interleuven),
Kampenhout,
Opwijk,
Steenokkerzeel
en
Wezembeek-Oppem (regio Haviland) en Lebbeke
(provincie Oost-Vlaanderen) kwamen luisteren naar
de inhoud van het project/traject.
De aanwezigen ontvingen er antwoorden op vragen
als: Wat moet er als voorbereiding gebeuren?,
welke zijn de ideale omstandigheden voor de

vlucht?, hoe gebeurt de communicatie naar de
inwoners en welk advies kunnen ze verwachten?,
hoe verloopt het natraject praktisch?, hoe zit het
met de privacy van de gegevens?, …
Dit project kadert in het Burgemeestersconvenant
en het lokale engagement om tegen 2020 20%
minder CO2 uit te stoten.
Vragen over de thermografische luchtfoto’s
kan u stellen aan Stefan Kempeneers.

Energiemarkt zet inwoners op weg om woning energiezuiniger te maken
Op zaterdag 23 september en woensdag 27
september maakten inwoners van Keerbergen en
Haacht kennis met de thermografische luchtfoto van
hun gemeente en konden ze de situatie van hun
eigen dak bekijken op vlak van warmteverliezen.
Uiteraard werd er ook heel wat aandacht besteed
aan energiebesparing, premies, benoveren en nog
veel meer. Interleuven leidt deze actie in het kader
van het Europees project ’See2Do!’ (Zien om te
doen!).

Zo zien burgers aan de hand van kleuren welke
daken het meeste warmte verliezen en waar de
energielekken zich situeren. De foto’s komen op de
gemeentelijke website. Elke inwoner kan zijn eigen
woning opzoeken. Voor de interpretatie van de foto
en verdere adviesverlening kunnen de inwoners een
afspraak maken met het energieloket.

De gemeenten Keerbergen en Haacht lieten
afgelopen winter al het hele grondgebied op foto
zetten. Een vliegtuig bracht met een warmtecamera
alle woningen en gebouwen in beeld.

3

3

Hoe warm is mijn huis?
Om inwoners inzicht te geven in de energetische situatie van hun
woning en hen te motiveren om maatregelen te nemen om
warmteverliezen te beperken, werd er in het kader van het
See2Do!-project een tool ontwikkeld voor digitale adviesverlening.
Deze toepassing wil burgers aanzetten om energie-efficiënte
maatregelen te nemen in hun woning en zo de CO2-afdruk van hun
huis te verkleinen.
Inwoners doorlopen een aantal eenvoudige vragen met betrekking
tot hun woning en hun levenssituatie en de tool berekent op basis
daarvan het warmteverlies van de woning.

Plaatsbezoeken
demonstratiegebouwen
20 november 2017—Mechelen
Denken jullie eraan één of meerdere
van jullie publieke gebouwen te
renoveren? Is duurzaamheid hierbij
1 van de prioriteiten?
Hou dan zeker 20 november 2017
vrij in de agenda! Dan werpen wij in
primeur een eerste blik op de
verschillende demonstratieprojecten
binnen het project See2Do!,
gesubsidieerd door het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) via het programma Interreg
VA Vlaanderen-Nederland.
Bovendien is er een plaatsbezoek
aan 2 demonstratiegebouwen waar
de werken al volop bezig zijn.

Vervolgens kunnen inwoners maatregelen (zoals het plaatsen van
dakisolatie, vervangen van de verwarmingsketel, plaatsen van
hoogrendementsglas, zonnepanelen, …) selecteren om het
warmteverlies te verminderen. De tool geeft de impact weer van
deze maatregelen: wat zijn de investeringskosten, premies en de
verwachte besparing. Inwoners kunnen tenslotte hun stappenplan
downloaden, waarmee ze aan de slag kunnen om hun woning
energie-efficiënt te maken.
De tool is gebaseerd op de Gentse ‘check je huis-tool’ en werd
verfijnd in het kader van See2Do!. Zo kan het op maat van de
gemeente worden ingesteld: integratie in de gemeentelijke
website, gemeentelijke lay-out van de tool, toevoeging van
gemeentelijke subsidies en premies, links naar de gemeentelijke
warmtefoto en de Vlaamse zonnekaart. De toepassing wordt ook
gebruikt voor de adviesverlening omtrent energie en renoveren aan
de burgers.Op de energiemarkt in Keerbergen van 23 september
werd de toepassing gelanceerd en deze is voor Keerbergse
inwoners beschikbaar via www.keerbergen.be/warm-huis. Burgers
kunnen de tool ook bereiken via mijnwarmhuis.be waar ze
vervolgens hun respectievelijke gemeente dienen te selecteren.

Praktisch
 Locatie: Keldermanszaal,
Historisch Stadhuis, Grote Markt
21, 2800 Mechelen.

 Maandag 20 november 2017.
Start om 9.30u, afsluitend
netwerkmoment om 16.15. De
mogelijkheid bestaat om enkel
aan de plaatsbezoeken deel te
nemen.
 Inschrijven kan tot 9 november
via https://www.wvi.be/nl/see2do
-hoe-publieke-gebouwenduurzaam-renoveren-ontdek-hetmechelen. Het programma van de
dag vind je ook hier.
 Deelname is gratis.

Foto: Frauke Van den Broeck

Gemeenten die interesse hebben in de tool, kunnen contact
opnemen met Ilse Cadron.
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Sticker ‘samen naar klimaatneutraal’
Heel wat gemeenten hebben reeds veel werk verzet binnen het kader van
het Burgemeestersconvenant. De weg naar 2020 is echter nog lang en de
doelstelling om 20% CO2 te reduceren vraagt dan ook een aanhoudend
engagement. Bij een dergelijk traject is het belangrijk om de inwoners
betrokken te houden en naar hen te communiceren dat de gemeente
hierin nog steeds een voorbeeldrol opneemt. Daarnaast zou het Burgemeestersconvenant ook een gespreksonderwerp moeten worden binnen
de gemeente: iets waarover wordt gepraat en nagedacht in de woonkamers, op café, in de scholen, in de bedrijfskantoren, enzovoort.
Om die redenen deed Interleuven de gemeenten die klimaatondersteuning genieten het voorstel van een ‘klimaatneutraal’ campagnebeeld om
langs de kant van de weg te plaatsen. Dit past binnen een bredere communicatiecampagne van de gemeente rond het Burgemeestersconvenant. De bedoeling is om het klimaatengagement van de gemeente meer in het straatbeeld te krijgen en zoveel mogelijk inwoners te bereiken.
Het beeld is op maat gemaakt van een 70 km/u verkeersbord. Heel wat van deze borden staan ongebruikt
in de gemeentelijke loodsen aangezien de snelheidsnorm van 70 km/u begin 2017 de standaard werd op
gewestwegen. Op die manier kan iedereen die de gemeente binnenkomt zien dat de gemeenten werk maken van een klimaatneutrale, gezonde en leefbare toekomst! Bovendien krijgen de borden zo een tweede
leven.
Momenteel zijn er al 5 besturen die de stickers bestelden. Eens de borden met de sticker geplaatst zijn,
mogen hiervan altijd foto’s naar Rikkert Maes worden gemaild.

Car Free Day bij Interleuven
Donderdag 21 september 2017 deed Interleuven
mee met de jaarlijkse Car Free Day. Deze dag
stond in het kader van duurzame mobiliteit en probeert alternatieven voor de auto aantrekkelijker te
maken. De collega’s van Interleuven werden gestimuleerd om voor het woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen de auto in te wisselen voor een
fiets, het openbaar vervoer, carpoolen, ...
Alle deelnemers werden op 21 september in de
bloemetjes gezet met lekkers! Meer dan 60% van
de aanwezige collega’s koos die dag voor een
duurzaam alternatief. Een mooi resultaat maar we
willen uiteraard nog beter doen. Bovendien loopt
het engagement van Interleuven voor duurzame
mobiliteit verder dan enkel die ene dag. Zo werd
de vorige deelwagen voor dienstverplaatsingen
vervangen door een volledig elektrische wagen (zie
onze nieuwsbrief van april). Verder wordt ook gezocht naar mogelijkheden om collega’s samen te
laten carpoolen, fietspoolen of treinpoolen. Meer
info over hoe dit traject zich verder zal ontplooien,
volgt in volgende edities.
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Event duurzame mobiliteit
In het kader van de doelstellingen van het gemeentelijk klimaatactieplan om de CO 2-uitstoot tegen 2020
met
minstens
20%
te
verminderen,
organiseren
enkele
gemeenten
samen
met
de
distributienetbeheerders, DATS24, autodealers en lokale fietshandelaars, het event ‘verduurzamen eigen
mobiliteit’. De vermindering van de CO2-uitstoot van het particulier en commercieel vervoer blijft voor elke
gemeente één van de grootste klimaatuitdagingen. Tijdens het event worden de aanwezigen geïnformeerd
over duurzame mobiliteit en over de alternatieven voor fossiele brandstoffen (CNG, elektrisch, …). Om
trouw te blijven aan het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens), kunnen de aanwezigen ook elektrische fietsen testen of informatie vergaren over autodelen.
Zowel de gemeente Opwijk (20 september) als de stad Diest samen met de gemeente Bekkevoort (5
oktober) organiseerden recent dergelijk event. Ze zetten hiermee de burger aan om na te denken over hun
eigen verplaatsingen en geven aandacht aan de inspanningen die het lokaal bestuur al doet en nog zal
doen in het kader van duurzame mobiliteit.

Opwijk

Diest/Bekkevoort

Groene Stroom

Speelbos De Hulst

campagne Leuven 2030

Bekkevoort

Leuven
2030
(de
nieuwe
naam
van
Leuven
klimaatneutraal 2030) heeft onlangs de campagne ‘Groene
Stroom’ gelanceerd met als bedoeling om elke Leuvenaar
te
laten
overstappen
op
groene stroom.

Waarom
een
campagne
rond groene stroom?
Groene stroom wordt geproduceerd met duurzame
bronnen: zon, wind en waterkracht. Deze bronnen zijn
eindeloos beschikbaar en milieuvriendelijk; we kunnen ze
blijven benutten zolang de aarde bestaat. Bij de productie
van groene stroom komt minder of zelfs geen CO₂-uitstoot
vrij. Dit in tegenstelling tot grijze energie die wordt
opgewekt uit fossiele brandstoffen. Toewerken naar een
toekomst waarin we zo min mogelijk CO₂ uitstoten, is
noodzakelijk om onze omgeving en onze aarde leefbaar te
houden. Overstappen op groene stroom brengt ons een
stuk dichter bij een leefbare, klimaatneutrale toekomst.
Bovendien is het maar een kleine, gemakkelijke en
eenmalige inspanning, waarmee je écht een verschil
maakt.
Geïnteresseerde inwoners kunnen op 13 november een
infoavond rond de campagne bijwonen.
Meer weten over deze campagne? Bezoek de website van
Leuven 2030.

Zaterdagavond 23 september werd het
nieuwe speelbos ‘De Hulst’ in Bekkevoort
feestelijk geopend. Jong en oud kunnen zich
er uitleven: bouwen van kampen met dode
takken, verkennen van de wilgenhutten,
ontdekken van de zithoekjes of observeren
van de waterdiertjes in de poel. Kortom,
een plekje in de natuur waar naar
hartenlust kan worden geravot.
Dit speelbos is een realisatie van de
gemeente Bekkevoort, IGO en Regionaal
Landschap
Noord-Hageland
vzw,
met
financiële ondersteuning van de provincie.

Bos+ en de gemeente zorgden voor een
mooie afsluiter van deze inhuldiging: een
100-tal aanwezigen konden naast de poel in
een sfeervol kader genieten van de film
‘Zootropolis’.
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CONTACTGEGEVENS
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