De Pinte

Estimates in
2020
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Nemen van diverse technische maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het gemeentelijk
patrimonium te verbeteren door:
verlichting aansturen dmv sensoren
Relighting uitvoeren in de gemeenteschool
Afkoppelen sanitair warm water in de gemeenteschool
29% energiebesparing Stookplaats renoveren in de gemeenteschool
Stookplaats renoveren in het ontmoetingscentrum Polderbos
door technische
Afkoppelen sanitair warm water in het ontmoetingscentrum Polderbos
maatregelen
Stookplaats renoveren in de Veldblomme en plaatsen van dakisolatie
Renovatie jeugdhuis
Renoveren van het gemeentehuis (eventueel) met het oog op het bereiken van een BEN gebouw door:
Opnemen van duurzaamheidsvereisten in bestekken
1.275

238

81

17

81

17

202

42

Nemen van diverse organisatorische maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de gebruikers van het gemeentelijk
patrimonium te verbeteren door:
Instellen van temperatuur
Verlichting enkel inschakelen indien nodig/uitschakelen aan het einde van de werkdag
Aangepaste tijdsinstellingen in functie van gebruiksuren
Plaatsen van bewegings- en aanwezigheidsdetectie
2% energiebesparing
Verminderen van papierverbruik: meer scannen, digitaal klassement vb. facturen (E-facturatie), hergebruik papier als kladpapier,
door organisatorische
bestelbonnen en aanrekeningen digitaal naar het CBS brengen
maatregelen
Correcte afstelling van de verwarmingsinstallatie
Digitaliseren en automatiseren met oog voor de 3 E's
Papier- en portkosten verminderen door digitalisering, digitale loketten, e-post, e-factuur, e-loket, e-notulenbeheer voor agenda's en
dossiers van college en gemeenteraad

2% energiebesparing
door sensibiliserende
maatregelen

Voeren van een permanente sensibilisatiecampagne met aandacht voor:
Sensibiliseren rond afzetten van verwarming in ongebruikte ruimten (op gangen of in schepenzaal), afzetten van computers ,
verspilling papier …
aan de hand van een nieuwsbrief
door informatieverspreiding met concrete cijfers
organiseren van een dikke truienweek
Opmaken van een renovatieplan met betrekking tot het gemeentelijk patrimonium met verplichting tot de renovatie van 1 gebouw
per legislatuur
Opmaken van een energiezorgplan (uitgevoerd)
Uitvoeren van energieaudits (3 audits zijn uitgevoerd) in alle gebouwen van de gemeente

5% energiebesparing
Opvragen en integratie van advies bij het Steunpunt duurzaam bouwen in geval van renovatie of nieuwbouw (lopend)
door energiezorg
Aanstellen van een energiemanager voor gemeentelijk patrimonium
Bijhouden van een energieboekhouding (lopend)
Opleiden van de gebouwverantwoordelijken rond rationeel energiegebruik

bijkomende uitstoot
vermijden

Opmaken van een masterplan voor de site Scheldevelde (huidig OCMW) waarbij rekening wordt gehouden met duurzaamheid door:
Opnemen van duurzaamheidsvereisten in bestekken
Opnemen van duurzaamheidscriteria vanaf de conceptfase

Onderzoeken van het potentieel aan hernieuwbare energie (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, e.a.) in het gemeentelijk
Hernieuwbare energie
patrimonium
produceren
Stimuleren van fietsgebruik bij medewerkers voor woonwerkverkeer door:
Uitbetalen fietskilometers
Stimuleren van de aankoop van elektrische fietsen voor medewerkers die deze fietsen gebruiken voor woon-werkverkeer in plaats
van de wagen door vb. groepsaankoop
Stimuleren van fietsgebruik (ook plooifietsen, elektrische fietsen) bij medewerkers voor dienstverplaatsingen door:
Sensibiliseren rond de voordelen van fietsen
15% minder kilometers Richtlijnen in verband met het gebruik van dienstwagens en -fietsen in functie van de taken/afstanden en voor na de uren
Aankopen van plooifietsen
met de wagen
Aankopen van elektrische fietsen
Stimuleren van kleedruimte en opfrismogelijkheden
Gebruik maken van Cambio-voertuigen als dienstwagen
Gebruik maken van Openbaar vervoer voor dienstopdrachten in functie van de bestemming
10

2

491

0,81

Aankopen van 2 CNG wagens (lichte vracht en bestelwagen) – uitgevoerd
Installeren van een CNG laadstation (slow fill) – uitgevoerd
5% minder uitstoot
door efficiëntie

Organiseren van een opleiding rond Eco-driving voor medewerkers die vaak dienstvoertuigen besturen
Aankopen van elektrische wagens of wagens met een lage(re) CO2 uitstoot als dienstwagens technische dienst
Plaatsen van elektrische snellaadpalen voor wagens
Opnemen van duurzaamheidscriteria in lastenboeken (vb.Green Label, eco-label, bio-label, e.a.)
Opnemen van criteria rond lokaal voedsel in bestekteksten voor catering in de gemeenteschool
Opnemen van criteria rond een donderdag-veggiedag in bestekteksten voor catering in de gemeenteschool

duurzame aankopen Opnemen van criteria rond lokale producten bij aankopen door de gemeente
Verder inzetten op 'De Pinte Fair Trade Gemeente ' door:
voeren van een aankoopbeleid mbt Fair Trade producten (vb. koffie) en schone kleren
Fair Trade wordt een vast begrip in de scholen
Ondersteunen van de huisvesting van de OXFAM wereldwinkel.
TERTIAIRE GEBOUWEN, UITRUSTING / VOORZIENINGEN
Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en energetisch renoveren via de website, via dienst KMO en
middenstandsraad door:
Informeren rond het aanbod van Agentschap ondernemen, de netbeheerder, de provincie, e.a. ivm hun aanbod (vb. gratis scans,
financiele ondersteuning rond energiebesparende maatregelen en maatregelen met betrekking tot hernieuwbare energie)
Voorbeeldrol gemeente meer in de verf zetten

1.191

-

234

Sensibiliseren en informeren rond rationeel energiegebruik naar jongeren door:
Opzetten van een gerichte sensibilisatiecampagne naar de scholen (Fleece in de klas)
Stimuleren van MOS op scholen
Deelname aan de campagne ‘Energieke school’ van de provincie Oost-Vlaanderen
Sensibiliseren naar jeugdbewegingen en sportverenigingen
Opmaken van thermografische (lucht)foto van (delen van) het grondgebied en aanbieden van informatie door:
Intekenen op (aangekondigd) aanbod van EANDIS mbt luchtfoto’s
10% CO2 reductie

Stimuleren van LED verlichting (incl. sturing) door:
Voeren van een campagne, informeren over de voordelen
Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen LED voor bedrijven/organisaties
Stimuleren van winkels om deuren te sluiten en energieverlies tegen te gaan, om verlichting te doven 's nachts, om
reclameverlichting te doven
Stimuleren van horecazaken om geen terrasverwarming te plaatsen of een timer te plaatsen op de terrasverwarming
Stimuleren van scholen rond duurzame aankopen (vb. brikverpakking en aanbevelen van herbruikbare flessen ) en verminderen van
papierverbruik
Stimuleren van de scholen (niet uitsluitende de gemeenteschool) om duurzame aankopen te doen en om MOS uit te rollen

Stimuleren van verenigingen tot het uitvoeren van energetische renovaties door het verstrekken van een premie tot €3.000 (lopend)
1.191
draagvlak verhogen
uitvoeren van
voorbereidende
studie

234

Initiëren van coöperatieve projecten m.b.t. hernieuwbare energie en renovatie (in vb. de vrije basisschool)
Uitvoeren van een potentieelstudie rond het verdelen van centraal geproduceerde warmte aan de hand van een
warmtekrachtkoppelingsinstallatie via een warmtenet naar de serviceflats, de kinderopvang, het ontmoetingscentrum Polderbos, de
gemeentelijke basisschool, e.a.
RESIDENTIELE GEBOUWEN

Realiseren van duurzame ontwikkelingen vb. de terreinen van de Gentse Plantsoendienst, de omgeving van Moerkensheide en
Sportwegel, delen van de spoorwegdriehoek, delen van de omgeving van het ontmoetingscentrum Polderbos, . Bommelhoek (?),
Plantsoendienst (?), Stork (?) door:
Werkgroepen organiseren met projectontwikkelaars
Verduurzamen van criteria (vb.uit de duurzaamheidsmeter) in planningsinstrumenten (vb. RUP 'Centrumbocht) met aandacht voor
kwalitatieve inbreiding, collectief wonen, gebundelde bebouwing, gedeelde groenvoorzieningen, ontsluiting door duurzame
mobiliteitsvormen, energie-efficiënte gebouwen, groene netwerken, e.a.
Voorzien van kangoeroewoningen
Toename
huishoudelijke sector Bij aanvang communiceren over doelstelling duurzame wijken
vermijden door
volgende
Uitvoeren van een onderzoek naar de oprichting van een rollend woningfonds (cfr. Community Land Trust) bij de verkaveling van
maatregelen
nieuw te verkavelen gronden in eigendom van de gemeente en oprichting ervan bij gunstige resultaten
Overleg met projectontwikkelaars ivm verduurzaming van nieuwe of lopende verkavelingen
Kwijt schelden van de administratieve kost bij aan vraag van een bouwvergunning indien duurzaam bouw- en renovatieadvies werd
verkregen en toegepast (terugbetaling na toepassing)

12.739

-

5.299

Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en energetisch renoveren door onder meer:
Doelgroepgerichte communicatie zijnde (1) senioren (23%), (2) eigenaars van woningen met een hoog kadastraal inkomen en een
laag aantal inwonenden ahv een rasterkaart, (3) nieuwe eigenaars, (4) stookoliegebruikers, (5) slecht geïsoleerde woningen
Rond thema's als: promotie warmtepompen, zonneboilers, isolatie, condensatieketels, e.a., rond financiering, terugverdientijden,
leningen
Goede doorstroming van informatie en kennis naar de specifieke doelgroepen onder andere via de onthaalmap en via de dienst
burgerzaken
Nieuwe communicatievormen opzoeken
Voorbeeldrol gemeente meer in de verf zetten
25 % van potentieel
Promoten van hernieuwbare, niet fossiele brandstoffen voor de verwarming van huizen door het in kaart brengen van de
van de HH in 2020
stookoliegebruikers (in samenwerking met Eandis) en eigenaars van een oude ketel en gericht te sensibiliseren en communiceren.
hebben muurisolatie
Promoten van de energieleningen van VENECO
geplaatst tussen 2011In de kijker plaatsen van goede voorbeelden op gebied van nieuwe woonvormen (co-housing, kangoeroe-woningen, gedeelde
2020
ruimte,….)
Organiseren van thematische informatiesessies rond duurzaam bouwen met bezoek aan goede voorbeelden en technische uitleg
door lokale aannemers.
Organiseren van Energiefit-infosessies ism Eandis
Hernemen van de ‘Muts voor je dak’-sessies om de 2 jaar
Promoten van het aanbod van de externe actoren

25% van potentieel
van de HH in 2020
hebben
hoogrendements
beglazing geplaatst
tussen 2011-2020

3.270

684

529

111

1.767

370

14.346

2.999

Promoten en verbeteren van het advies rond duurzaam bouwen van de Provincie Oost-Vlaanderen
Aanbieden van 2 sessies gratis bouwadvies: vb. sessie op kantoor en ter plaatse
Bouwadvies zo volledig mogelijk maken, verruimen naar woonaspect
Andere aanpak rond communicatie: vb. via architecten en aannemers
Informeren rond inhoud 'verbouw'advies

Verhogen van de intensiteit communicatie via meerdere kanalen zoals gemeentelijk infoblad, via de website, bij indienen
bouwaanvraag, via gezinsbond, via het blad ‘duurzaamheid en milieu’, door vaste rubrieken in het gemeentelijk infoblad en het blad
‘duurzaamheid en milieu’, door het uitwerken van een themablad.

Opmaken van thermografische (lucht)foto van (delen van) het grondgebied en aanbieden van informatie en advies door:
Intekenen op (aangekondigd) aanbod van EANDIS mbt luchtfoto’s
Inzetten van thermografische straatfoto’s
Aanbieden van warmtescans naar particulieren
35% van potentieel
vande huishoudens
Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen warmtepompen voor particulieren/bedrijven/organisaties
(HH) in 2020 hebben
met aandacht voor de rol van de lokale middenstand indien mogelijk met een pool van lokale aannemers
dakisolatie geplaatst
tussen 2011-2020
Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen isolatie (duurzame materialen) voor
particulieren/bedrijven/organisaties met aandacht voor de rol van de lokale middenstand indien mogelijk met een pool van lokale
aannemers

Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen verwijderen van stookolietanks voor
particulieren/bedrijven/organisaties met aandacht voor de rol van de lokale middenstand indien mogelijk met een pool van lokale
aannemers
Energiebesparing in
bestaande woningen:
Verstrekken van subsidies voor energiebesparende maatregelen (REG-maatregelen): vervangen van ketel, plaatsen van
- 86% gemiddeld
pelletkachel, eventueel gekoppeld aan groepsaankopen
ketelrendement

Opnemen van de thema’s energie en duurzaamheid in de werkgroep ivm het langer thuiswonen van senioren van de seniorenraad

Uitwerken van een gerichte campagne over de gevolgen van energieverbruik voor het klimaat en hoe men de energiefactuur kan
verkleinen met daarin vb.
4% energiebesparing Sensibilisatiecampagne rond energiezuinig koken, gekoppeld aan kookdemo’s en lokale getuigenissen
via gedragswijziging Informatie rond slimme meters, smappee, slimme thermostaten, LED-verlichting
Opzetten van een project rond delen (droogkast, wasmachines)
767

Stimuleren van
cohousing

Cohousing stimuleren door:
Communiceren, informeren rond cohousing
Uitwerken van een verordening meergezinswoningen mbt het verlagen van drempels tot co-housing (niet alleen in het kader van
het zorgwonen, maar ook het splitsen van vb. weduwenvilla’s)
Goede voorbeelden in de kijker zetten
Goede voorbeelden opzetten in nieuwe verkavelingen

OPENBARE VERLICHTING
Onderzoeken van rationeel energieverbruik bij openbare verlichting:
Plaatsen van straatverlichting met bewegingssensoren (te onderzoeken)
Vervangen van oude verlichting door LED (lopend)
6 % energiebesparing Standaard LED bij nieuwe verlichting (lopend)
openbare verlichting Dimmen van verlichting (te onderzoeken)
Kerstverlichting met LED (uitgevoerd)

53

-

53
VERVOER
Opmaken van een mobiliteitsplan (lopend)
Stimuleren van leerlingen/leerkrachten om zich duurzamer te verplaatsen door een actieprogramma op te zetten in samenwerking
met de verschillende scholen:
Organiseren van een fietsdag
Aanbieden van fietseducatie in samenwerking met de politie (verderzetten)
Organiseren van een fietspool voor de verplaatsing van de scholen naar de naschoolse opvang
Actualiseren van een routekaarten voor kinderen en adolescenten rond de schoolomgeving en jeugdverenigingen
Organiseren van een fietspoolsysteem voor trajecten (met de fiets of carpooling) van en naar school
Organiseren van schooluitstappen met de trein of in de directe omgeving van de scholen
Promoten van de buzzypas, informeren rond het 3e betalersysteem
Stimuleren van inwoners om de fiets te nemen door:
Organiseren van Met Belgerinkel naar de winkel (jaarlijks hernomen)
Plaatsen van elektrische oplaadpunten voor fietsen
Voorbeeldrol van de gemeente uitspelen door duidelijk herkenbare (elektrische) dienstfietsen.
Informeren over aangename en snelle fietsroutes
Verbeteren van de fietsinfrastructuur door:
Aanleggen fietspaden, aanpassen fietspaden, wegwerken missing links, volgens aandachtspunten en prioriteiten van provinciale
schoolroutekaarten of ‘zwartepunten’-tour / memorandum van de Fietsersbond (lopend)/ veiliger maken bestaande fietspaden
Aanleggen fietssnelweg Gent-Nazareth
Heraanleggen van de Koning Albertlaan, de Koning Leopoldlaan, de Altirislaan (eventueel éénrichtingsverkeer, afgeschermde
fietspaden in functie van schoolgaand verkeer.
Plaatsen van fietsenstallingen aan bushaltes in samenwerking met De Lijn (gepland)
Plaatsen van laadpalen voor elektrische fietsen (lopend)
Landinrichtingsplan Oude spoorwegbedding - fietspad aanleggen (lopend)
Aanleggen fietsbruggen over de E40 en Ringvaart/R4 (lopend)
Bij aanleg van nieuwe straten de zwakke weggebruiker centraal stellen
Voorzien van een voetpad en een fietspad in elke straat waar nodig (eventueel door éénrichtingsverkeer)
Verlagen van het voetpad voor fietsen aan het station
Inrichten van bijkomende fietsstallingen aan het station

15% minder
voertuigkilometers
personenwagens

5.054

10

10
-

1.273

15% minder
voertuigkilometers
personenwagens

Onderzoeken van de mogelijkheden om autoluwe straten tussen bepaalde uren en/of fietsstraten te creëren rond
scholen/jeugdverenigingen/sportverenigingen
(met als doel voorkomen dat kinderen niet aan de school zelf worden afgezet/opgepikt met de wagen en het realiseren van een
veilige, autoluwe schoolpoort voor kinderen die wel met de fiets of te voet komen)
dit in samenwerking met gemeenschapswachten/gemachtigde opzichters
Ondertekening SAVE-charter (lopend) charter ivm het verbeteren van de mobiliteit voor jongeren
Organiseren van deelfietsen (vb. Blue Bikes) aan het station (in het kader van een bezoek aan het Parkbos) in samenwerking met de
provincie
Onderzoek naar behoud van de werking van het fietspunt (lopend)
Stimuleren van inwoners om het openbaar vervoer te nemen voor woon- werkverkeer door:
Overleggen met de Lijn in verband met het optimaliseren van het aanbod (vb. goede busverbinding De Pinte-Zevergem)
Sensibilisatie campagne opzetten naar ouderen
Stimuleren van autovrije ruimten door:
Organiseren van autovrije dag(en) gekoppeld aan speelstraten of braderijen
Autowerende inrichting van het centrum
Invoeren van parkeertarieven (vb. aan het station)
Stimuleren van openbaar vervoer door:
bieden van informatie rond de bereikbaarheid van het gemeentehuis, bedrijven/organisaties in De Pinte met het Openbaar vervoer
(vb. x minuten van Gent-Sint-Pieters met de trein en dit x keer per dag)
verhogen van het perron van het station
Stimuleren van autodelen door:
Initiëren van autodeelprojecten zoals Degage (www.degage.be) op te zetten
Oprichten en uitbouwen van een Cambio punt
Onderzoeken van samenwerking met Taxistop
Aanleggen van een carpoolparking (in voorbereiding)
Campagne voeren rond duurzame mobiliteit aan de hand van tal van ‘wist je dat’s’
bieden van informatie rond de bereikbaarheid van het gemeentehuis, bedrijven/organisaties in De Pinte met de fiets in plaats van
met de wagen (vb. traject van x naar x op x minuten met de fiets en x minuten met de wagen, weergeven op kaart, met aandacht
voor de tijdswinst)
Diefstal van fietsen ontraden door het plaatsen van lokfietsen
Integratie tragewegenbeleid in het nieuwe mobiliteitsplan
4.215

1.064

838

209

IJveren voor een elektrische wagen bij autodelen
2% verbeteren van de
milieukenmerken van Organiseren van infomoment rond duurzame mobiliteit waar testritten kunnen gemaakt worden met elektrische voertuigen, waar
de vloot
kleinere wagens worden gepromoot
IJveren voor een maximumsnelheid van 100 km op de E17 op grondgebied van De Pinte (in samenwerking met de stad Gent)
energiezuinig
rijgedrag

Campagne voeren rond ecodriving door:
verspreiden van informatie
Hernemen en frequentie verhogen van de sessies rond banden op spanning brengen (in samenwerking met de Energiesnoeiers)
LOKALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE
Stimuleren van het plaatsen van windturbines op het grondgebied waar mogelijk

opvolgen van
potentieel aan
windenergie

-

500

95

opvolgen van
potentieel aan
windenergie

Optimaliseren richtkader voor windturbines aan de hand van een studie naar potentieel voor windenergie op het grondgebied (in
relatie tot Semmerzake)
Initiëren van coöperatieven voor windmolenprojecten
-

-

Opstellen van een ‘zonnekaart voor De Pinte’ met het oog op het selecteren van daken die zijn geschikt zijn om zonnepanelen te
plaatsen (cfr. zonnekaart Gent)

Initiëren van coöperatieve projecten m.b.t. hernieuwbare energie zoals het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken;
125 nieuwe PVinstallaties van 4 kWp
Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen zonnepanelen voor particulieren/bedrijven/organisaties
(=installatie voor
met aandacht voor de rol van de lokale middenstand
particulieren)
Onderzoeken van de intergemeentelijke samenwerking met oog op de ontwikkeling van hernieuwbare energie
Promoten van hernieuwbare energieproductie door het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte locaties
500
LOKALE WARMTE- EN KOUDEPRODUCTIE
LANDBOUW
5% CO2-reductie via
energie-efficiëntie

-

-

-

319

-

75

Ontwikkelen van een landbouwproject (met daarin een specifiek luik rond duurzaamheid en energie) met financiering van PDPO
(ivm kennismaking met duurzame landbouw)
319
OVERIGE SECTOREN
Voeren van een algemene klimaatcampagne met o.a.
Verspreiden van een klimaatkalender (zoals de afval-kalender) met daarop alle nuttige informatie rond acties in de gemeente

Werven en ondersteunen van vrijwilligers die zich willen inzetten voor het klimaatverhaal en duurzame mobiliteitsverhaal
(klimaatambassadeurs/mobilo’s/…)
Vergroenen van de gemeente (lopend) door in te zetten op:
Vergroenen van pleinen en rotondes en wijkpleintjes
Aanleggen van geboortepad en speelbos
Uitvoeren van studie rond dorpskernversterking (plein achter Zevergem kerk)
Project rond Parkbos, poort naar het buitengebied
Landschapsbeheerplan
Groene accenten en herinrichten plein rond gemeentehuis

ALGEMEEN

95

Opnemen van duurzaamheidsvoorschriften (vb. in functie van een minimum hoeveelheid groen of waterdoorlaatbaarheid) voor het
verstrekken van vergunningen
Opmaken van een bermbeheersplan (lopend)
Opmaken van een bomen- en groenbeheerplan (uitgevoerd)
Stimuleren van biodiversiteit door plantenpaketten (lopend)
Onkruidbestrijding en groenonderhoud organiseren op een ecologische manier (lopend)

-

75
-

-

Duurzame consumptie promoten door
uitbreiden van de afhaalpunten van de groentenpakketten
bekendmaken van campagnes zoals rechtbijdeboer.be en lekkeroostvlaams.be
organiseren van workshops rond hergebruiken
promoten van biologische landbouw, gesloten kringlopen, minder afval en composteren
promoten van deelsystemen
oprichten of stimuleren van de oprichting van een repair-café
TOTAAL

21.495

500

7.440

