
versie 23,03,2016 - goedgekeurd door de gemeenteraad

 Energy 

savings

 energie-

besparing 

 Renewable 

energy 

production

 productie 

van 

hernieuwba

re energie  

 CO2 reduction

 reductie van CO2-

uitstoot  

start eind €  MWh/jaar  MWh/jaar  ton/jaar 

STEDELIJKE GEBOUWEN, UITRUSTING / VOORZIENINGEN 10000               3.285                 -                              681 

Uitwerken van een algemene en een energetische conditiestaat van het stedelijk patrimonium 

Opmaken en uitvoeren van een concreet energieactieplan voor het hele patrimonium gebaseerd op bestaande 

audits, nieuwe audits en de informatie uit de energetische conditiestaat

DA Eandis 2016 ∞ 10000

Energieverantwoordelijke per gebouw aanstellen en opleiden met aandacht voor energiebesparing en een correcte 

werking van de installaties
DA/dienst patrimonium 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Uitvoeren van bijkomende audits in de scholen, stadsgebouwen en OCMW-gebouwen
DA/dienst patrimonium Eandis 2016 2018 0

Voortzetten onderhoudscontracten met Eandis voor technisch beheer

dienst patrimonium Eandis 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Bijhouden en optimaliseren van een energieboekhouding, analyseren van verbruiken en bijsturen in geval van non-

conformiteiten, input leveren in functie van technisch beheer
DA Eandis 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)
15% 

energiebesparing 

door technische 

maatregelen

Nemen van diverse technische en organisatorische  maatregelen om de energie-efficiëntie en het comfort voor de 

gebruikers van het gemeentelijk patrimonium te verbeteren.  
dienst 

patrimonium/technische 

dienst derden 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(inv) 1706 348

2% 

energiebesparing 

door 

sensibiliserende 

maatregelen

Nemen van sensibiliserende maatregelen om gebouwgebruikers (medewerkers en bezoekers) aan te zetten tot 

rationeel energie gebruik (REG) vb. door:

Voeren van een intensieve  interne campagne met het oog op het verhogen van het rationeel energiegebruik in de 

gebouwen van de stad dienst leefmilieu/dienst 

communicatie 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)                  227                              46 

15% minder 

kilometers met de 

wagen

Stimuleren van fietsgebruik en duurzame mobiliteit in het algemeen bij medewerkers vb. door:

Aankopen van (elektrische) dienstfietsen 

Sensibiliseren van personeel de (elektrische) dienstfietsen te gebruiken voor dienstverplaatsingen 

Sensibiliseren  van personeel fietsen te gebruiken voor verplaatsing woon-werkverkeer

Plaatsen van een beveiligde fietsenstalling aan het stadhuis (incl. laadpunt elektrische fietsen)

Voorzien van een ruimte om te douchen/verkleden of toegang voorzien tot kleedruimte politie

Sensibiliserende acties (vb.10.000 stappen) 

Bekendmaken van Fietspunt bij personeel

Opmaken richtlijn voor dienstverplaatsingen

dienst mobiliteit / dienst 

sociale zaken / dienst 

personeel / DA 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl + 

inv)                  161                              41 

Een actieplan voor een milieuvriendelijk wagenpark opstellen en uitvoeren met daarin:

Inventariseren en evalueren van het stedelijk wagenpark 

Oude dienstwagens uit dienst nemen en vervangen door energiezuinige wagens 
DA/ technische dienst

Eandis 

(mobiscan) 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Plaatsen van een bijkomend laadpunt voor elektrische wagens
DA 2017 2017 0

Aankopen van elektrische personenwagens en lichte vracht op CNG en inzetten als voorbeeldfunctie  en stimuleren, 

faciliteren van het gebruik ervan en eventueel delen met particulieren of woonwerkverkeer dienst patrimonium / 

technische dienst / DA Eandis 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(inv)

Een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid voeren vb.

Aankoop van meer duurzamere toestellen waaronder vb.  Computers, koelkasten, elektro

dienst patrimonium 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(inv)

Opstellen van een duurzaamheidstoets voor bestekken 
DA 2016 2016 0

bijkomende uitstoot 

vermijden

Uitwerken van een duurzame visie rond nieuwbouw en renovatie voor gemeentelijke gebouwen en toepassen

dienst patrimonium

architecten, 

studiebureaus 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(inv)

TERTIAIRE GEBOUWEN, UITRUSTING / VOORZIENINGEN 2000               8.273                 -                           1.644 

Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen door: 

Algemene sensibilisatie en informatie 

Informatie op de website met doorverwijzing 

Promoten van bestaande premies, e.a.

Promoten van het aanbod van Agentschap Ondernemen zoals energiescan, …
dienst lokale economie / 

DA

steunpunt 

duurzaam 

bouwen, Eandis 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Verstrekken van subsidies voor energetische gevelrenovatie aan bedrijven (lokale handel)

Renovatie van gevels en inrichting van winkelpanden in de deelgemeenten subsidieren 
dienst lokale economie 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

tekst

10% CO2 reductie

              8.273                         1.644 

5% minder uitstoot 

door efficiëntie en 

hernieuwbare 

energie

                   54                              14 

duurzame 

aankopen

Implementation 

Timeframe

Uitvoering 

[start- & einddatum]

Estimated 

implement

ation cost

Geraamd

e kostprijs

Estimates in 2020

verwacht in 2020

10% 

energiebesparing 

door energiezorg

              1.137                            232 

Responsible Body

Bevoegde dienst, 

persoon of onderneming 

externe partner

Key Actions

Maatregelen ingedeeld volgens SECTOREN 
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Voorbeeldgebouwen inventariseren en toegankelijk maken voor het geïnteresseerde publiek dienst lokale economie / 

DA 2016 2020 2000

Sensibiliseren, informeren en sturen rond REG door: 

Algemene sensibilisatie en informatie 

naar specifieke doelgroepen:

Stimuleren van rationeel om te gaan met terrasverwarming, sluiten van buitendeuren, buitenverlichting
dienst lokale economie 

/dienst leefmilieu

steunpunt 

duurzaam 

bouwen 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

vermijden van 

bijkomende uitstoot

Verduurzamen van de criteria in planningsinstrumenten  
dienst ruimtelijke 

ordening 2016 2020 0

RESIDENTIELE GEBOUWEN 1000             79.040                 -                         10.835 

Realiseren van duurzame wijken en sites  met aandacht voor kwalitatieve inbreiding door: 

Opnemen van duurzame criteria in de planningsinstrumenten (groen, fietsstallingen, groendaken, aandacht voor de 

voetganger, enz.)

Opnemen van het idee van ‘grondrechten’, waarbij ontwikkelaars niet alleen in de realisatie van hun eigen project 

moeten voorzien, maar ook daarboven aanvullende ‘functies’ moeten voorzien (bv. mee financieren van groene 

ruimte/infrastructuur/… in de omgeving van het project ten voordele van de duurzaamheid)

vb. masterplan OCMW-site en omgeving (deel noord + deel zuid) en Fabelta-site
dienst ruimtelijke 

ordening 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(expl + 

inv)

Verduurzamen van criteria in planningsinstrumenten vb.

Opmaak RUP kernen deelgemeenten 

Verderzetten en actualiseren RUP Burchtdam 

Opmaak RUP stationsomgeving 

Opmaken van een RUP als uitwerking van het masterplan ‘OCMW-site en omgeving’ (deel noord) 
dienst ruimtelijke 

ordening 2015 2018

vervat in 

de MJP 

(expl + 

inv)

Opmaak van richtlijnenkader inzake meergezinswoningen in functie van cohousing 
dienst ruimtelijke 

ordening 2018 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)

Doen toenemen van (gratis) individueel bouw- en renovatieadvies aan inwoners door:

Bouwadvies zo volledig mogelijk maken: wateraspect, toegankelijk wonen, informatie over wanneer 

slopen/verbouwen…

Samenwerken met architecten en immobiliën 

Verspreiden van folders mbt bouwadviezen bij doe-het-zelfzaken, notarissen, … 

Plaatsen van promotiestand ‘steunpunt duurzaam bouwen en wonen’ op vb. Open-Bedrijvendag 

Zorgen voor een goede doorstroming van informatie en kennis naar de specifieke doelgroepen (kansarmen, 

huurder/verhuurders, steenkoolgebruikers). 

DA / dienst ruimtelijke 

ordening / dienst 

huisvesting

steunpunt 

duurzaam 

bouwen 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en energetisch renoveren vb. door: 

Algemene sensibilisatie en informatie, via verschillende kanalen: stedelijk infoblad, via stadsdiensten 

Informeren op de website met doorverwijzing naar Steunpunt Duurzaam Bouwen en andere aanbieders van 

renovatieadvies 

Gerichte sensibilisatiecampagnes naar de inwoners met een groot potentieel rond rationeel energiegebruik en de 

winst en de voordelen (kostprijs versus verbruik) naar voor te schuiven, 

Promoten van bestaande premies, energie-leningen, e.a.

Organiseren van ‘Muts voor je huis’ voor particulieren

Organiseren van Energiefit-infosessies ism Eandis 

Plaatsen van themastanden vb. in de bibliotheek: ivm isolatiegebouwschil, beglazing, types verwarming en 

brandstoffen

Voorbeeld renoveerders in de kijker zetten en renovatieprojecten opvolgen (vb. via dagboek op sociale media)en 

resultaten meetbaar maken
dienst leefmilieu

steunpunt 

duurzaam 

bouwen, Eandis 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Opmaken van thermografische (lucht)foto van (delen van) het grondgebied en aanbieden van informatie door:

Intekenen op (aangekondigd) aanbod van EANDIS mbt luchtfoto’s

Inzetten van thermografische straat foto’s bij specifieke wijkrenovaties 
DA

provincie Oost-

Vlaanderen, 

Eandis 2017 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen dakisolatie voor particulieren

dienst leefmilieu

provincie Oost-

Vlaanderen 2017 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)

Aanbieden van ondersteuning bij aanvragen van premies en subsidies door:

Geven van informatie, ondersteuning bij het invullen en correcte doorverwijzing

dienst huisvesting / DA 2016 ∞ 0

Aanbieden van energiescans aan particulieren (specifieke doelgroepen) in samenwerking met energiesnoeiers 

gekoppeld aan een implementatietraject 
dienst huisvesting / DA Eandis 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

20% van potentieel 

van de huishoudens 

in 2020 hebben 

hoogrendements 

beglazing geplaatst 

tussen 2011-2020

              1.691                            353 

30% van potentieel 

vande huishoudens 

in 2020 hebben 

dakisolatie 

geplaatst tussen 

2011-2020               6.047                         1.262 

20 % van potentieel 

van de huishoudens 

in 2020 hebben 

muurisolatie 

geplaatst tussen 

2011-2020

            10.446                         2.179 

Toename 

huishoudelijke 

sector vermijden 

door volgende 

maatregelen

              3.363                            274 

10% CO2 reductie

              8.273                         1.644 
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Initiëren van een collectief renovatieproject eventueel in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij door 

:

Identificeren van een bepaalde wijk/ straat 

In kaart brengen van het potentieel aan CO2-reductie

Informatieavonden ivm het aantonen van mogelijk rendement, voordelen, e.a.

Gericht aanschrijven van inwoners

Organisatie van groepsaankopen 

Koppelen aan energie/sociale leningen SOLVA DA / dienst huisvesting / 

dienst sociale zaken

sociale 

huisvestingsma

atschappijen 2018 2020 0
Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen  verwijderen stookolietanken voor 

particulieren in samenwerking met SOLVA
dienst leefmilieu SOLVA 2016 2017 1000

2% 

energiebesparing 

via 

gedragswijziging

Algemene sensibilisatie en informatie rond rationeel energiegebruik (REG) vb. door: 

communicatie via verschillende kanalen: stedelijk infoblad, via stadsdiensten 

Deelnemen aan de actie 'Met belgerinkel naar de winkel'

Sensibiliseren rond Smappee, slimme thermostaten

Sensibiliseren rond LED-verlichting

dienst leefmilieu / dienst 

lokale economie / dienst 

communicatie 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)               6.361                         1.437 

OPENBARE VERLICHTING 0                  156                 -                                31 

Moderniseringswerken uitvoeren aan het openbaar verlichtingsnet ingevolge wegeniswerken of werken aan 

gebouwen, ingevolge uitbreiding van het aardgasnet, ingevolge het verwijderen van het kopernet

Vernieuwen van verouderde openbare verlichting 
dienst openbare werken Eandis 2014 2019

Opmaken regionaal masterplan door Eandis (lopend) dienst openbare werken / 

DA Eandis 2015 2017

Plaatsen van LED verlichting  met gestuurde aanpassing van de lichtsterkte
dienst openbare werken Eandis 2016 2020

Dimmen/doven van lichten 's nachts (eventueel op regioniveau)
dienst openbare werken Eandis 2016 2018

Voorzien van sensorverlichting op openbare terreinen dienst openbare werken / 

DA Eandis 2016 2020

INDUSTRIE 0             14.759                 -                           3.035 

Stimuleren van een duurzaam bedrijventerreinmanagement vb. door:

Aanbieden van incentives bij collectieve  duurzame  acties 

Als actor meewerken aan het strategisch plan voor de industrieterreinen van Ninove zuid (Paraphane, Fabelta en 

Mallaard) en hier een duurzame insteek geven

Goede voorbeelden in de picture zetten
dienst lokale economie

provincie Oost-

Vlaanderen 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Aanbieden van energiescans en implementatietrajecten aan bedrijven 
dienst lokale economie

Agentschap 

Ondernemen 2016 2020 0

Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen en REG door: 

Algemene sensibilisatie en informatie 

Informatie op de website met doorverwijzing 

Promoten van bestaande premies, e.a.

Promoten van het aanbod van Agentschap Ondernemen zoals energiescan, …
dienst lokale economie / 

DA 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Verduurzamen van criteria in planningsinstrumenten vb.

Opmaak RUP bedrijven Mallaard + Paraphane-site + Fabelta-site 

Opmaak RUP kleine bedrijventerreinen dienst ruimtelijke 

ordening 2016 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)

vermijden van 

bijkomende uitstoot

Realiseren van een volledig CO2 neutraal bedrijventerrein op de site Ter Groeninge door : 

opnemen van duurzame criteria in de planningsinstrumenten vb. gemeenschappelijke parking, gemeenschappelijke 

groenbuffers, waterbuffers, hernieuwbare energie, e.a.

voorzien van een bedrijventerreinmanagement waarin de stad zetelt

Mocht deze doelstelling om enige reden niet gehaald worden dan wordt dit gecompenseerd door de realisatie van 

extra hernieuwbare energie, dit op het grondgebied van Ninove. Een kandidaat koper van een grond of bedrijf, op de 

site ter Groeninge, kan in geen geval geweigerd worden op het vlak van een positieve of negatieve CO 2 -neutraliteit
dienst ruimtelijke 

ordening / dienst lokale 

economie / DA SOLVA 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

VERVOER 30000             41.966                 -                           9.706 

Stimuleren van scholieren/leerkrachten om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer vb. door:

Onderzoeken van verplaatsingsstromen in scholen in samenwerking met De Lijn (voorbeeldenquête Halle)

Promoten van openbaar vervoer bij scholieren door het plaatsen van infostand van De Lijn op opendeurdagen 

scholen, communicatie naar ouders, scholieren en leerkrachten in samenwerking met De Lijn dienst mobiliteit / dienst 

onderwijs De Lijn 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

15% minder 

voertuigkilometers 

personenwagens

            29.391                         6.180 

12% CO2 reductie

            14.759                         3.035 

6% 

energiebesparing 

openbare 

verlichting

vervat in 

de MJP 

(inv)

                 156                              31 

Energiebesparing in 

bestaande 

woningen:

- 82% gemiddeld 

ketelrendement

            51.133                       10.661 
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Stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer in het algemeen door:

Uitrusten van halteplaatsen De Lijn via de aankoop van schuilhuisjes, vuilnisbakken en fietsenrekken. 

De stationomgeving inrichten als knooppunt voor openbaar vervoer zodat het centrum ook met het openbaar vervoer 

vlot bereikbaar blijft 

Onderzoeken van de aanleg van aparte busbanen of trambedding langs de N8 en de bussen vlotter laten rijden

Overleg plegen met  De Lijn  en de NMBS voor een betere afstemming onderling en een betere dienstverlening dienst mobiliteit / dienst 

openbare werken De Lijn / NMBS 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(invl)

Stimuleren van het gebruik van collectief vervoer door:

Onderzoeken van potentieel aanbod van een shuttle bus aan de hand van een  enquête bij medewerkers van 

bedrijven op het bedrijventerrein 

Onderzoeken en eventueel aanleggen van carpoolparkings 

Promoten van een onlineplatform carpoolen 

dienst mobiliteit / dienst 

openbare werken / dienst 

lokale economie 2018 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Stimuleren van het gebruik van de fiets door scholieren/leerkrachten door het initiëren van een actieprogramma naar 

en in samenwerking met alle scholen met als doelgroep leerkrachten, leerlingen, directie met onder andere:

Actualiseren van een routekaart voor scholieren rond de stationsomgeving vanuit verschillende invalswegen 

/verschillende deelgemeenten

Aanbieden studiepakket mobiliteit 

Campagne ivm hoe stoer/cool het is om met de fiets naar school te komen

Stimuleren van lagere scholen om zesdejaars te ‘leren’ fietsen: ‘fietsdiploma’ aanbieden

Stimuleren van de scholen om geregeld te communiceren rond de fietsroutekaart: Vb. in de verwelkomingsweek 

eerstejaars hiervan op de hoogte brengen

Vragen aan scholen om fiches laten invullen door de ouders ivm vervoer, waar mogelijkheden tot samenfietsen, 

carpoolen etc. vermeld worden

Onderzoek naar het organiseren van fietsrijen
dienst mobiliteit / dienst 

onderwijs 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Stimuleren van de werking van het fietspunt door:

Promoten van het gebruik van het fietspunt

Samenwerking stimuleren tussen het Fietspunt en bedrijven, bedrijventerreinen, scholen om onderhoud van de fietsen 

op zich te nemen

Fietspunt uitbreiden naar het toekomstig bedrijventerrein ‘Ter Groeninge’
dienst mobiliteit / dienst 

lokale economie 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Stimuleren van het gebruik van Bluebikes vb. door:

Promoten van de blue bikes

Nieuwe Blue Bike-punten voorzien bv. aan het stadhuis 

dienst mobiliteit 2016 2018

vervat in 

de MJP 

(expl) + 

25000

Voeren van sensibiliseringsacties om verplaatsingen te voet of per fiets te bevorderen vb. door:

Campagne voeren rond ‘Ninove fietsstad’

Opvoeren van een voorbeeldfunctie rond fietsgebruik: de lokale politie gaat de fiets op en de fietsen van de stad 

Ninove krijgen meer zichtbaarheid 

Organiseren van beurs waar lokale fietshandelaars samenkomen en hun (elektrische) fietsen promoten, waar testritten 

kunnen gemaakt worden

Organiseren van Autoloze zondag 
dienst mobiliteit / DA / 

dienst communicatie 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Verbeteren van de voetpad- en fietsinfrastructuur:

In kaart brengen en aanpakken van missing links in het fietsnetwerk (gepland)

Aanleggen van fietsstraten en  uitbreiding nieuwe fietspaden

Aanleggen van fietssuggestiestroken

Plaatsen van (beveiligde) fietsstallingen 

Wegbedekking fietsvriendelijk maken

Verbeteren van toegangswegen naar centrum

Onderzoeken van een fietsverbinding  met het industrieterrein langs het jaagpad

Aanleg van een fietssnelweg naar Brussel en Gent

Plaatsen van betere bewegwijzering en fietsaanduidingen (km/hoelang nog in tijd)
dienst openbare werken / 

dienst mobiliteit 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(inv + 

expl)

Stimuleren van autodelen 

dienst mobiliteit / DA

cambio, 

autopia … 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Promoten van Mobi-scan aan bedrijven (aangeboden door  Provincie) 
dienst lokale economie

provincie Oost-

Vlaanderen 2016 2020 0

Stimuleren van fiets voor woonwerkverkeer door:

Stimuleren van bedrijfsfietsen door mogelijke samenwerkingsverbanden (met vb. Fietspunt) in de kijker te zetten

Plaatsen van beveiligde fietsenstalling in nieuwe bedrijventerrein Ter Groeninge (waar ook duurdere (elektrische) 

fietsen kunnen geplaatst worden)

Stimuleren van bedrijven via bedrijventerreinbeheerders  en bedrijvenverenigingen om fietsen aan te kopen en ter 

beschikking te stellen aan de werknemers door goede voorbeelden in de kijker te zetten (vb. Delhaize). 

Aanbieden van fietstrajecten op maat dienst mobiliteit / dienst 

lokale economie

SOLVA / 

Fietspunt 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

15% minder 

voertuigkilometers 

personenwagens

            29.391                         6.180 
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Trage wegen inventariseren en inrichten 

dienst mobiliteit

vzw trage 

wegen 2014 2018

vervat in 

de MJP 

(inv)

De dorpskernen inrichten met aandacht voor parkeergelegenheid, fietsers, voetgangers en rustpunten met banken en 

groen 
dienst lokale economie / 

dienst openbare werken / 

dienst mobiliteit 2014 2017

vervat in 

de MJP 

(inv)

Inrichten van de winkelstraten met aandacht voor fietsers, voetgangers, ruimte voor horeca en rustpunten met banken 

en groen 
dienst lokale economie / 

dienst openbare werken / 

dienst mobiliteit 2015 2018

vervat in 

de MJP 

(inv)

Stimuleren van treinverkeer voor goederen door het initiëren van een samenwerkingsverband tussen bedrijven 

(Delhaize, Zelfbouwmarkt, La Lorraine, transportbedrijven, …) in samenwerking met de POM Oost-Vlaanderen en Infrabel 

rond een mogelijke afstemming van transport van goederen over het spoor.  Voldoende grote en frequente volumes 

kunnen spoorverkeer rendabel maken. dienst mobiliteit / dienst 

lokale economie

bedrijvenvereni

ging 2016 2018 0

Onderzoeken op welke manier er watergebonden transport kan gebeuren in Ninove (in ondersteuning van W&Z) dienst lokale economie / 

dienst leefmilieu / dienst 

mobiliteit W&Z 2017 2018 0

5% elektrificatie van 

personenwagens

Stimuleren van bedrijven via bedrijventerreinbeheerders en bedrijvenvereningen om elektrische wagens en laadpalen 

aan te kopen en ter beschikking te stellen aan de werknemers, bezoekers aan de hand van een premie (zowel in 

bestaande bedrijventerreinen als op Ter Groeninge)
dienst lokale economie / 

DA 2016 ∞ 5000               8.866                         2.591 

Campagne voeren rond ecodriving

dienst mobiliteit / DA 2016 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)

Initiëren van acties rond een juiste bandenspanning in samenwerking met bedrijven, scholen, e.a.
dienst mobiliteit / dienst 

lokale economie / DA 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

LOKALE ELEKTRICITEITSPRODUCTIE 0         46.185                       10.637 

Stimuleren van windenergie door:

onderzoeken van  het potentieel en mogelijk inplantingzones  door een onafhankelijk studiebureau
dienst leefmilieu

Provincie Oost-

Vlaanderen 2017 2019 0

Faciliteren van lokale windcoöperaties

dienst leefmilieu

Provincie Oost-

Vlaanderen 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

100 nieuwe 

zonneboilers

Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen  zonneboilers voor 

particulieren/(landbouw)bedrijven/organisaties met aandacht voor de nazorg en de rol van de lokale middenstand

DA / dienst lokale 

economie

Steunpunt 

Duurzaam 

bouwen 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)                    72                              19 

Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van groepsaankopen  zonnepanelen voor 

particulieren/(landbouw)bedrijven/organisaties met aandacht voor de nazorg en de rol van de lokale middenstand

DA / dienst lokale 

economie

Steunpunt 

Duurzaam 

bouwen 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Opstellen van een 'Ninoofse zonnekaart’: welke daken zijn rendabel om zonnepanelen te plaatsen (Bekijk zonnekaart 

Gent) in samenwerking met Vlaamse overheid
DA

Vlaamse 

gemeenschap 2017 2018 0

Opnemen van criteria in planningsinstrumenten inzake hernieuwbare energie vb. ivm oriëntatie dak dienst ruimtelijke 

ordening 2017 2018 0
5% van de 

particuliere 

steenkool- en 

stookolieverbruiken 

naar groene 

warmte

Promoten van hernieuwbare, niet fossiele brandstoffen voor de verwarming van huizen door: 

het in kaart brengen van de steenkoolgebruikers en stookoliegebruikers en gericht te sensibiliseren en informeren

DA / OCMW / dienst 

sociale zaken 2016 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)          12.285                         3.892 

Stimuleren van hernieuwbare energie door: 

Organiseren van of deelnemen aan de organisatie van een groepsaankoop groene stroom

DA

Provincie Oost-

Vlaanderen 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Initiëren van coöperatieve projecten m.b.t. hernieuwbare energie zoals

Het plaatsen van windturbines op het bedrijventerrein Ter Groeninge

Het plaatsen van zonnepanelen op schooldaken 

DA SOLVA 2016 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

stedelijk 

patrimonium

Investeren in hernieuwbare energie in het stedelijk patrimonium door:

Opmaken van een investeringsplan inzake hernieuwbare energie

dienst patrimonium / DA 2016 2018

vervat in 

de MJP 

(inv)

LOKALE WARMTE- EN KOUDEPRODUCTIE 0                    -                   -                                 -   

algemeen

                        4.761 

350 nieuwe PV-

installaties van 4 

kWp (=installatie 

voor 

particulieren)en 

8.500 kWp aan 

installaties bij 

bedrijven, 

organisaties, 

collectieve            9.900                         1.964 

energiezuinig 

rijgedrag

4 windturbines van 

3MW

         24.000 

10% minder 

voertuigkilometers 

lichte en zware 

vrachtwagens

              3.708                            936 

15% minder 

voertuigkilometers 

personenwagens

            29.391                         6.180 



versie 23,03,2016 - goedgekeurd door de gemeenteraad

Valoriseren van 

restwarmte

Onderzoek naar potentieel inzetten van restwarmte (afstemming warmteproductie en -afname) en rioolwater 

recuperatie, energie uit de Dender, de mogelijke bronnen in kaart te brengen en projecten initiëren in samenwerking 

met Energielandschap 2.0

dienst leefmilieu

Energielandsch

ap 2,0 2018 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

LANDBOUW 0                  761                 -                              177 

5% CO2-reductie 

via energie-

efficiëntie 

Sensibiliseren en informeren rond duurzaam (ver)bouwen door: 

Algemene sensibilisatie en informatie 

Informatie op de website met doorverwijzing 

Promoten van bestaande premies (VLIF steun), e.a.

Promoten van het aanbod van Agentschap Ondernemen zoals energiescan, …

dienst landbouw / DA 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)             760,60                            177 

OVERIGE SECTOREN       25.000                    -                   -                                 -   

Subsidies verlenen aan gezinnen voor hemelwaterputten en infiltratieputten en groendaken 

dienst leefmilieu 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Verordening behouden inzake het aanbrengen van beplantingen om loodsen, stallingen, handelsvestigingen, 

ambachtelijke bedrijven en nijverheidsgebouwen in te kleden in de leefomgeving en het landschap
dienst leefmilieu 2015 ∞ 0

Meer aandacht voor groen in openbaar domein

dienst leefmilieu 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Bosuitbreiding realiseren vb. geboortebos, op braakliggende terreinen, e.a.

dienst leefmilieu 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(invl) + 

25000

Groenvoorziening aanleggen in parkzone Burchtdam

dienst leefmilieu 2017 2020

vervat in 

de MJP 

(inv)

Voeren van een algemene campagne rond de klimaatdoelstelling vb. door:

202020-doelstelling als centraal thema bij kunsttentoonstelling

In de kijker zetten van voorbeeldgebouwen op het vlak van duurzaamheid zoals de school ‘Denderwindeke’

Sensibiliseringscampagnes en -acties

Ik houd van bomen-campagne uitwerken dienst leefmilieu / dienst 

communicatie 2015 2020

vervat in 

de MJP 

(expl)

Aanleggen van volkstuinen

dienst leefmilieu Tuinhier 2015 2017

vervat in 

de MJP 

(inv)

Ondersteuning bieden aan burgerinitiatieven met betrekking tot duurzaamheid

DA 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Initiatieven nemen om aan de zes criteria voor een fairtrade gemeente te voldoen en de titel fairtradegemeente te 

behalen 

noord-zuidambtenaar / 

dienst lokale economie / 

DA 2015 2018

vervat in 

de MJP 

(expl)

Verduurzamen van evenementen

informeren van organisatoren over duurzame maatregelen voor evenementen

responsabilisieren van organisatoren rond afval (sorteren, betalen ifv hoeveelheid)

voorzien en uitlenen van herbruikbare bekers
dienst evenementen / 

dienst leefmilieu / dienst 

jeugd 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Stimuleren van de lokale economie vb. door:

Promoten van buurtwinkels

Promoten van het afhaalpunten 

Promoten van lokaal duurzaam voedsel

Promoten van lokale duurzame initiatieven 

Organiseren van klimaatwandelingen met tussenstops waar streekproducten kunnen worden genuttigd dienst lokale economie / 

dienst toerisme / DA 2015 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Promoten van re- of upcycle initiatieven zoals het 'repair café' 

DA 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Organiseren van lokale (boeren) markt met streekproducten (locatie nader te bepalen - dit kan een avondmarkt 

worden die met enige regemaat maar niet wekelijks wordt georganiseerd) 
dienst lokale economie 2017 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Activeren, ondersteunen en/of instappen in regionale samenwerkingsverbanden met betrekking tot het ontwikkelen van 

duurzame initiatieven
DA 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

opmaken checklist duurzame principes bij verkavelingen. Bv groen, mobiliteit, HE, groendaken, hemelwater …
dienst leefmilieu / dienst 

ruimtelijke ordening / 

dienst openbare werken / 

dienst mobiliteit

milieuadvieswin

kel 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)

Het aankopen van duurzame producten stimuleren bij de inwoners, handelaars en bedrijven DA / dienst lokale 

economie / dienst 

communicatie 2016 ∞

vervat in 

de MJP 

(expl)



versie 23,03,2016 - goedgekeurd door de gemeenteraad

TOTAAL       68.000          148.240         46.185                       36.747 


