
Bijlage 1 - Overzicht acties als resultaat uit externe participatie (klimaatlabo 14/09/2015) 

 

De acties die resulteren uit de klimaatavond worden hieronder opgesomd en gekoppeld 

aan de maatregels en acties uit het klimaatactieplan. Deze tabel kan als leidraad dienen 

voor bijkomende acties en ter ondersteuning voor het behalen van onze klimaatdoelstelling. 

 

ENERGIE EN WONEN 

Nr. Actie (omschrijving) Verantwoordelijke & 

partners 

Maatregels Acties 

01 Stimuleren van energiezuinig en duurzaam wonen door de 
voorbeeldrol van de gemeente naar voor te schuiven en te 
communiceren over de inspanningen van de gemeente. 

Milieuambtenaar M02 - M03 005 - 009 

02 Energiebesparing door de promotie van LED verlichting 
voor binnen en buitenverlichting. 

Milieuambtenaar, Eandis M19 043 - 046 

03 Energiebesparing door de promotie warmtepompen. Milieuambtenaar, 
woonwinkel, Kyoto in het 
Pajottenland, Eandis 

M23 054 - 057 

04 Energiebesparing door duurzaam bouwadvies rond 
isoleren, verwarming, verlichting,… 

Milieuambtenaar, 
stedenbouwkundig 
ambtenaar 

M23 - M24 057 - 060 

05 Stimuleren van energiezuinig wonen door gerichte 
sensibilisatiecampagnes en communicatie naar de 
inwoners rond rationeel energiegebruik. 

Milieuambtenaar, Eandis, 
LOGO 

M19 043 - 047 

06 Stimuleren van energiezuinig wonen door het promoten 
van compact wonen. 

Dienst Ruimtelijke 
Ordening 

M25 - M27 061 - 066 

07 Stimuleren van energiezuinig wonen door te informeren 
over energiezuinig bouwen. 

Milieuambtenaar, Dienst 
Ruimtelijke Ordening, 
Kyoto in het Pajottenland 

M24 058 - 060 

08 Promoten van hernieuwbare energie door de mogelijkheid 
voor windmolens te onderzoeken.  

Milieuambtenaar, 
Electrabel, Ecopower, WE-
Power 

M33 087 

09 Stimuleren van energiezuinig en duurzaam wonen door het 
betrekken van alle doelgroepen in acties en communicatie, 
ook de sociale huurders. 

Milieuambtenaar, OCMW, 
Woonwinkel, 
Energiesnoeiers, BBL, LAC, 
huisvestingsmaatschappij 

M20 048 - 051 

10 Stimuleren van energiezuinig wonen door het opzetten van 
bewonersgroepen en in dialoog te gaan met de huurders 
en huisvestingsmaatschappijen. 

Milieuambtenaar, 
huurders, 
huisvestingsmaatschappij, 
woonwinkel 

M20 048, 051 

11 Stimuleren van energiezuinig en duurzaam wonen door het 
opzetten van experimentele proeftuinen rond 
woningrenovatie. 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland 

M21 052 

12 Stimuleren van energiezuinig en duurzaam wonen door het 
opzetten van Community Landtrust projecten 

Gemeente, Kyoto in het 
Pajottenland, Provincie 
Vlaams-Brabant 

M22 - 24 Extra actie 

13 Promoten van hernieuwbare energie door de mogelijkheid 
van restwarmte (drogenbos, zwembad,…) en biowarmte 
(mest, butaan, sterfputten,…) te onderzoeken. 

Gemeente M33 Extra actie 

14 Energiebesparing door het promoten van kortere 
douchetijden door het uitdelen van douchetimers. 

Milieuambtenaar M19 Extra actie 

15 Stimuleren energiebesparing door goede voorbeelden uit 
het binnen- en buitenland te bestuderen (bouwblok 
Kortrijk, IWT) 

Gemeente Algemeen Extra actie 

16  Stimuleren van energiezuinig renoveren door de 
organisatie van een collectief renovatieproject. 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland, 
Huisvestingsmaatschappij 

M21 - M22 052 - 053 



17 Stimuleren van energiezuinig renoveren door ontzorging 
en informatie rond energiezuinig renoveren (Kyoto in het 
Pajottenland) 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland, 
Huisvestingsmaatschappij, 
Woonwinkel, Eandis 

M21 - M23 052 - 57 

18 Stimuleren van energiezuinig renoveren door de 
kyotomobiel uit te nodigen. 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland 

M21, M23 Extra actie 

19 Stimuleren van energiezuinig renoveren en bouwen door 

de inwoner op een goede manier te informeren over de 

mogelijkheden en premies. Zowel online als aan het loket. 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland, 
Woonwinkel, dienst 
Ruimtelijke Ordening 

M23 - M24 055 - 060 

20 Energiebesparing door registratie van het energieverbruik 

en monitoren. 

Eigenaar, huurder, bedrijf, 
gemeente 

M01, M13, M18, 
M19, M36 

001 - 004, 028, 
038, 043, 045 - 
046, 051, 102 

21 Stimuleren van energiezuinig renoveren door alle 

woningen te scannen op isolatieniveau en gericht te 

informeren en sensibiliseren. 

Milieuambtenaar, Kyoto 
in het Pajottenland 

M23, M24 Extra actie 

22 Stimuleren van co-housing. Milieuambtenaar, 
ruimtelijke ordening 

M19 Extra actie 

23 Energiebesparing door informatie te voorzien rond het 

correct afstellen van verwarmingsketels. 

? M19 Extra actie 

MOBILITEIT  

Nr. Actie (omschrijving) Verantwoordelijke & 

partners 

Maatregels Acties 

24 Promoten van de fiets door sensibilisatieacties en 

campagnes  

Mobiliteitsambtenaar, 
integratiedienst 

M32 084 - 085 

25 Stimuleren van het fietsgebruik door de fietspaden veiliger 

te maken en trage wegen aan te leggen 

Mobilteitsambtenaar, 
dienst Toerisme, 
regionaal landschap 
Pajottenland en 
Zennevallei, Openbare 
Werken 

M30 075 - 079 

26 Stimuleren van het fietsgebruik door functionele 

fietsroutes aan te leggen (vb Brusselbaan, 

Oudstrijdersstraat,..) 

Mobiliteitsambtenaar, 
dienst Toerisme, 
regionaal landschap 
Pajottenland en 
Zennevallei, provincie 
Vlaams Brabant, 
Waterwegen en 
Zeekanaal 

M30 075, 080 

27 Promoten van het openbaar vervoer door te ijveren voor 

een groter aanbod en frequentie. 

Mobiliteitsambtenaar, 
AWV, Openbare Werken, 
De Lijn 

M29 071 - 073 

28 Elektrische fietsen en wagens promoten door laadpalen te 

voorzien op het grondgebied van de gemeente. 

Mobiliteitsambtenaar, 
milieuambtenaar 

M31, M16 082, 032 

29 Promoten van het gebruik van de fiets door veilige 

fietsstallingen  en parking te voorzien aan de bushaltes of 

station. 

Mobiliteitsambtenaar, 
Brussels hoofdstedelijk 
gewest 

M29 074 

30 Promoten van het gebruik van de fiets door te 

sensibiliseren via de scholen. 

Mobiliteitsambtenaar, 
scholen 

M32 084 

31 Promoten van het gebruik van de fiets door te 

sensibiliseren via het OCMW. 
Mobiliteitsambtenaar, 
OCMW 

M32 084 

32 Promoten van de fiets en ontraden van de auto door 

parking in het centrum te weren en deze te voorzien aan de 

Mobiliteitsambtenaar M28 068 



rand van het centrum. 

33 Promoten van fietsen door de organisatie van 

fietsrijen/bussen van en naar school (begeleiding door 

vrijwilligers of LO-leerkrachten?) 

Scholen / / 

34 Promoten van fietsen door het systeem van ‘Vilo’ te 

introduceren in de gemeente 

Mobiliteitsambtenaar M31 Extra actie 

35 Duurzame mobiliteit promoten door het stimuleren of 

organiseren van Autodelen (Cambio, Autopia,…) en 

carpoolen 

Mobiliteitsambtenaar M31 081 

36 Rekening houden met duurzame mobiliteit bij inrichting en 

ruimtelijke ordening. 

Dienst Ruimtelijke 
Ordening 

M26 - M27 063, 065 

37 Promoten van duurzame mobiliteit van en naar het werk 

door financiële vergoeding te voorzien, of aangepaste 

infrastructuur (fietsenstalling douches,…) 

Personeelsdienst, 
bedrijven 

M17, M36 102 

38 Promoten elektrische fietsen door een uitleendienst voor 

fietsen te organiseren 

Milieuambtenaar M15 031 

VOEDING EN CONSUMEREN  

Nr. Actie (omschrijving) Verantwoordelijke & 

partners 

Maatregels Acties 

39 Duurzame consumptie promoten door de organisatie van 

een boerenmarkt. 

Dienst landbouw, lokale 
economie 

M35 Extra actie 

40 Lokale producten promoten door inwoners te informeren 

waar en wanneer (seizoensgebonden) deze te vinden en te 

koop zijn. 

Milieuambtenaar, dienst 
toerisme 

M35 Extra actie 

41 Duurzame consumptie promoten door de lokale 

landbouwers te koppelen aan lokale handelaars. Er wordt 

naar gelijkaardige initiatieven gekeken in andere 

gemeenten hoe dit best opgezet wordt. 

Dienst landbouw, lokale 
economie 

M35 Extra actie 

42 Duurzame consumptie promoten door verder te 

sensibiliseren rond korte keten en fair trade. 

Welzijnsdienst, GROS M35 100 

43 Lokale producten promoten door  lokale buurtwinkels te 

promoten. 

Dienst Toerisme M35 Extra actie 

44 Duurzame consumptie promoten door moestuinen en 

tuinieren te promoten. 

Milieuambtenaar M35 Extra actie 

45 Duurzame consumptie promoten door voedselteams op te 

richten in Sint-Pieters-Leeuw. 

Bewoners, 
www.voedselteams.be  

M35 Extra actie 

46 Duurzame consumptie promoten door de oprichting van 

een plukboerderij of een voedselcoöperatie. 

Bewoners, landbouwers M35 Extra actie 

47 Duurzame consumptie promoten door bedrijven aan te 

zetten om hun aankoopbeleid aan te passen. 

Milieuambtenaar, raad 
voor lokale economie 

M36 102 

48 Duurzame consumptie promoten door goede voorbeelden 

uit het buitenland te bekijken en te implementeren in Sint-

Pieters-Leeuw (Freiburg) 

Milieuambtenaar / Extra actie 

 

http://www.voedselteams.be/

