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1. Er waren eens …. 

1996 – dienst 
Milieuraadgeving 

2001 – DO in het 
meerderheidsakkoord, 
bevoegdheid van de 
schepen 

3 



2003 – oprichting van het 
departement SDO 

 
2005 -  eerste LA21-project 

dat wordt ondersteund 
door het Gewest 

 
2007 – Schaarbeek voegt 

zich op natuurlijke wijze bij 
het Agenda Iris 21-project 
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2. LA21 Schaarbeek  GemOP/LA21 

Doelstellingen :  

• Gebruik maken van de dynamiek (en de financiering) van 
het GemOP om een LA21 uit te werken (en vice versa) 

• Een groot territoriaal project uitwerken dat een echt 
Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling of GPDO 
zou zijn 

 

De processen integreren 

Gelijkaardige fasering 
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3. LA21  Schaarbeek 2021 



Algemeen principe : zich baseren op wat al bestaat! 
 

Voordelen: 

 Brengt de stuwende krachten en actoren samen rond 
een gemeenschappelijk project 

 Visie op lange termijn 

 Gemeente = instantie die het dichtst bij de burgers 
staat 

 Uitgebreide, transversale gemeentelijke bevoegdheden 
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4.Een LA21 in Schaerbeek? 

 



5. Recept? 

 « Beleid van kleine stapjes » en instemming 
 Het gemeentebestuur « op weg leiden », meenemen 
 Het project van de Gemeente zin en coherentie geven 
 De anderen helpen (…) zich DO eigen te maken 
 

8 

Ingrediënten: Verspreidingsmede-
werker 
Volharding 
Kunnen overtuigen 
Bondgenoten 
vinden 

 



6. Werkmethode 

 Betrokkenheid van het Gemeentebestuur is 
noodzakelijk 

 Betrokkenheid van andere publieke partners is 
noodzakelijk (Territoriaal project)  RenovaS, CCEAT, 
politie, verenigingen, wijkcomités, … 

 Aansturingsstructuren van het project 

–Stuurcomité : leden College + diensten GB 

–Gemengde werkgroepen : diensten BG + kabinetten + 

partners  
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7. Op het terrein 

 Energiebesparingen 

 Duurzame overheidsopdrachten 

 Fietsboxen 
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Crèche Etoile du Nord – passiefgebouw 

7.1 Energiebesparingen 
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KLIMAATPLAN 

PLAGE 2005-2008 
Klimaatplan – cc juni 2007 
Interne WG REG – coördinatie 
Milieuraadgeving 
 2010 dan Infrastructuur 



Intern Klimaatplan 2020 
A. De CO2-voetafdruk als gevolg van de werking van de gemeentediensten met 20% beperken  

B. De globale energiefactuur doen dalen & de gedane besparingen herinvesteren 

1. 
Slimmer 
kopen 

1.1.1 100%  
groene energie 

2.1 .1 Plaatsing 
zonnepanelen 

3. Minder consumeren 

(energiedoeltreffendheid) 

3.1 Gebouwen 

3.1.2 
Optimalisering 

3.1.4 Bouw 
(passief) 

3.1.5 Green IT 

 

3.2 Openbare 
verlichting  

3.2.1 
Relightingplan 

3.3 
Voertuigen 

3.3.1 Bestaande 
vloot 
rationaliseren 

 

3.3.2 Investeren 
in elektrische 
voertuigen 

4. 
Programmeren, 
volgen,   
evalueren, 
financieren & 
prospectie doen 

4.1.2 Evaluatie 

4.1.3 Follow-up & 
controle 

 

4.1.4 Sensibilisering 

3.1.1 De inplantingen rationaliseren 

3.1.3 Renovatie 

Bestaande Nieuwe 

2. Meer 
produ-
ceren 

4.1.1 
Investeringsplan 

4.1.5 Financiering & 
Prospectie EU  

2.1.2 
Burgercoöpe-
ratieven 



7.2 Duurzame overheidsopdrachten 
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 Label Ecodynamische onderneming 2001, 
2004  Interne dynamiek  
doorgeefluiken 
 Dienst Uitrustingen – Aankopen 
 Selectiecomités 
 Samenwerking met de andere gebruikers, 
opleiding(en) 
 



7.3 Fietsboxen 

 
Een project voor 

en met alle 
burgers  
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Kandidaat-huurders: 

☞ Oproep  70 
antwoorden 

☞ 18 boxen 

☞ plaatssuggestie 

 

Partners: 

☞Gracq 

☞JST 

☞Recyclart 



Evaluatie 2013 - nuance 



8. EVALUATIE 

Bijsturing met de goedkeuring van de 
meerderheid 

Herlancering van de interne WG 

Het College verankert Schaerbeek 2021 in 
de besluitvormingsprocedures 



9. CONCLUSIES 
De levenskwaliteit verbeteren –  nog altijd 

Het Bestuur treedt het tijdperk van het beheer & de 
evaluatie van projecten binnen 
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www.schaerbeek.be 
 

www.schaerbeek2021.be 
 
  

http://www.schaerbeek.be/
http://www.schaerbeek2021.be/


Dank U voor uw aandacht 
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