
Klimaatactieplan Sint-Pieters-Leeuw  
 

Eigen gebouwen:  

- Monitoring en opvolging 

- Sensibilisatie en gedrag 

- Energiezuinige renovatie 

- Energiezuinige nieuwbouw 

- Energiezuinig beheer van technische installaties 

Ondersteuning: Steunpunt DuBo, provincie Vlaams-Brabant 

 

Eigen vloot: 

- Uitstoot door het gemeentebestuur verminderen  

 aantal verplaatsingen beperken en alternatieve vervoersmiddelen 

Ondersteuning: Eandis 

 

Openbare verlichting: 

- Openbare verlichting energiezuiniger maken 

Partner: Eandis 
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Transport: 

- Uitbreiden, plannen en sturen van het mobiliteitsaanbod 

 Inzicht creëren 

 Openbaar vervoer stimuleren 

 Structurele aanpassingen voor fietsers, wandel- en 

fietsverbindingen 

 Nieuwe mobiliteit en technologieën (elektrische 

laadpalen, promoten van transport over water voor 

bedrijven, mobiele APP voor duurzame woon-

schoolverplaatsingen) 

 Sensibilisatie 

 Inrichten veilige schoolomgeving 

 

Meer info: 

- http://www.autodelen.be/nld/autodelen/index.html 

- http://www.energiesparen.be/nieuws/premieZEV 

Particuliere woningen: 

- Energie-efficiëntie en rationeel energiegebruik 

stimuleren 

- Energiezuinige renovatie stimuleren en ondersteunen 

- Energiezuinige nieuwbouw promoten 

Partners: Kyoto in het Pajottenland, Woonwinkel 

Zennevallei, OCMW, Sociale huisvestingsmaatschappij 

 

Meer info: 

- http://www.woonwinkelzennevallei.be/ 

- http://www.kyotoinhetpajottenland.be/ 

- http://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-

en-ruimtelijke-ordening/provinciaal-steunpunt-

duurzaam-bouwen/index.jsp 

- http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen 

- www.energiesparen.be  
 

Ruimtelijke ordening: 

- Voorwaarden omtrent duurzaamheid op niveau 

woning/kavel, wijk en gemeente 

 

Hernieuwbare energie: 

- Mogelijkheid tot samenaankopen  

(Kyoto in het pajottenland) 

- Sensibiliseren en informeren: Aankoop groene stroom, 

windturbines, zonnepanelen, groene coöperaties… 

 

Meer info: 

- www.vreg.be 

- http://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk 

Adaptatie: 

- Ontwikkelen van natuur en groen in de gemeente 

- Infiltratie van regenwater bevorderen 

 Hermeandering van de Zuun 

 Verhardingen vermijden, watertoets 

Partners: Pronatura, Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei, 

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, VMM, VLM 

 

Meer info: 

- http://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/watertoets 

Landbouw: 

- Lokale consumptie en Fair Trade worden gestimuleerd 

Partner: VLM 

 

Meer info: 

- www.straffestreek.be 
- www.streekproduct.be 

- www.fairtradebelgium.be 

Bedrijven (Industrie en tertiair) 

- Lerend netwerk energiezuinige bedrijven 

- Duurzame bedrijventerreinen 

Partners: Agentschap Ondernemen, UNIZO, Voka 

 

Meer info: 

- http://www.agentschapondernemen.be/themas/milieu-energie 
- www.mikkmo.be 

- http://www.unizo.be/advies/thema/energie-en-milieu 
- https://www.voka.be/voka-de-overheid/energie-milieu/ 

CO2-uitstoot 2011 

Volledig klimaatactieplan op www.sint-

pieters-leeuw.be 

 

Meer info: leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be; 

02/371 63 53 

 

Participatie 

Welke maatregelen en acties wilt u nog toevoegen aan ons plan? Waar kan het 

gemeentebestuur u ondersteunen? Zit u in een vereniging dat ook wilt werken rond 

klimaat? Laat het ons weten: leefmilieu@sint-pieters-leeuw.be  
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