
  

 

Service Développement Durable
Dienst Duurzame Ontwikkeling 

  

Agenda 21 
Un programme d'actions pour le 21e siècle

Een actieplan voor de 21ste eeuw

 21 oct./okt. 2010

Soirée de lancement du processus participatif
Startavond van het participatief proces 



  

« We erven de aarde niet van onze ouders,

we lenen ze van onze kinderen. »

 Antoine de Saint-Exupéry 



  

Het dagmenu
« Agenda 21 » 

Aperitief: Een lokale Agenda 21: Wat? Wie? Hoe?

Voorgerechten: Duurzame ontwikkeling en ik

Hoofgerecht: Enkele duurzame acties van de gemeente

Dessert: Waarom meedoen en hoe?



  

Agenda 21:
Wat is dat?

Agenda 21 =
 

Gedeeld 

actieplan

voor meer duurzaamheid

in de gemeente Anderlecht

 Programma van concrete acties
om vandaag en morgen uit te voeren

Actieplan met concrete projecten
gekoppeld aan bestaande plannen en projecten



  

Ontwikkeld door de gemeente in
 samenspraak met

inwoners, verenigingen, bedrijven,...

Eendracht maakt macht

Agenda 21 = 
 

Gedeeld

actieplan

voor meer duurzaamheid

in de gemeente Anderlecht

Agenda 21:
Wat is dat?



  

Agenda 21 =
 

Gedeeld 

actieplan

voor meer duurzaamheid

in de gemeente Anderlecht

Agenda 21:
Wat is dat?

Doelen D.O.  = verbeteren levenskwaliteit
 voor de huidige en toekomstige inwoners

Evenwicht tussen drie pijlers:
 economie – sociale cohesie en cultuur – leefmilieu



  

Gemeentelijk beheer + dagelijks leven
Verbetering van het gemeentelijk beleid

en het intern beheer van het gemeentebestuur 
maar ook van het dagelijks leven 

van inwoners, verenigingen en bedrijven

Agenda 21 =
 

Gedeeld 

actieplan

voor meer  duurzaamheid

in de gemeente Anderlecht

Agenda 21:
Wat is dat?



  

Agenda 21:
Welke doelen voor  Anderlecht?

Kenbaar maken 
wat de gemeente 

al doet

Uitbreiden van
 de voorbeeld-

functie

(Nieuwe) burger-
 initiatieven

 ondersteunen 



  

Agenda 21:
Duurzame ontwikkeling en ik

Vandaag praat iedereen over duurzame ontwikkeling 
Het is een zeer ruim begrip!

 Iedereen heeft zijn eigen visie

 

Doen diegenen die het meeste praten ook het meest?



  

Agenda 21:
Duurzame ontwikkeling en ik

Bescherming van
 het leefmilieu

Ontwikkeling van
een ethische en

solidaire economieSociale cohesie, 
solidariteiten en 

persoonlijke 
ontplooiing

De theorie: verbeteren evenwicht tussen de 3 pijlers 



  

● Concreet: 

Agenda 21:
Duurzame ontwikkeling en ik



  

● Rationeel energiebeheer in 
gemeentegebouwen (2005):
 Monitoring jaarlijks verbruik van gas en elektriciteit in de 161 
gemeentegebouwen

-  Acties gericht op de 10 sites die het meest verbruiken 

-  Technische ingrepen + sensibilisatie van beheerders en 
gebruikers (scholen)

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet

-XX% -XX%



  

● Rationeel energiebeheer in gemeentegebouwen 
(2005):
Voorbeeld nr. 1 : School Carrefour 

Dakisolatie
Ketelrenovatie
Nieuwe ramen

Sensibilisatie 
personeel + 
studenten
2007-2008

-50%+ =

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● Rationeel energiebeheer in gemeentegebouwen 
(2005):
Voorbeeld nr. 2 : School Clair Soleil

Installeren van een
programmering

van de ketel
+ externe sensor

Sensibilisatie  
Dikketruiendag        

 in 2009 

-30%+ =

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● Rationeel energiebeheer in gemeentegebouwen 
(2005):
Voorbeeld nr. 3: Omnisportzaal Henri Simonet

Geen 
Technische

ingrepen

Sensibilisatie van een 
rationeel gebruik van de  

verwarming

-25%=

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● 100% groene elektriciteit

- Elektriciteit aangekocht door de gemeente
 100% hernieuwbare energie vanaf 1 januari 2011
Voor het verbruik van de administratieve en technische 
gebouwen, scholen en de gemeenschappelijke ruimte van de 
gemeentelijke huisvesting

39%      33%    28%5.000.000 
Kwh/jaar

(1500 huishoudens)

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● Bedrijfsvervoerplan
Dienstvervoer op gemeentelijk grondgebied:

  60 dienstfietsen beschikbaar (2003)
  Autodelen voor het gemeentebestuur met Cambiowagens + 

MIVB-kaarten (2007)
  13 voertuigen op LPG (2007)

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● Bedrijfsvervoerplan
Huis-werkverkeer (verbeteringen sinds zomer 2010)
● 100% terugbetaling voor  abonnement MIVB / MTB
 75% terugbetaling voor abonnement De Lijn / NMBS
 Terugbetaling van fietsverkeer: 20 cent/km

1ste resultaat sinds zomer 2010 : 
3 X meer vraag naar
terugbetaling MIVB
dan parkeerkaart 

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

● Evenwichtige en duurzame voeding (2009)
Betreft 1200 schoolmaaltijden en 200 seniormaaltijden per dag
bereid en geleverd door één enkele leverancier

Sinds 2009: 
● Diversifiëren van seizoensgebonden groenten en fruit 
● Integratie van producten met label
● Verkleinen van de vleesporties

Vermindering CO
2
:

wat de gemeente reeds doet



  

               

                    1. Ontdekken wat de gemeente reeds
                        doet 

2. Communiceren van uw 
duurzame acties

                           3. Deelnemen aan de diagnose en
                               het actieplan
                               Burgers en verenigingen = lokale experts

Agenda 21 :
Waarom meedoen?



  

               

Workshops georganiseerd in de Agenda 21-dynamiek

Praktisch:
- Workshop 's avonds:  dinsdag of donderdag -  19u30   21u30

- Voor iedereen toegankelijke locatie:  Participatiehuis of andere centrale plaats    
               

Agenda 21 :
Deelnemen aan burgerworkshops

wijkcomités

verenigingen, burgers

bedrijven,...

gespecialiseerde
 facilitatoren

 « Agenda 21 »

gemeentediensten
  

collegeleden



  

               

Fase I: 4 workshops « Beschrijving en Diagnose »
 Diagnose georganiseerd volgens 4 grote thema's

 1 workshop per thema  + Governance  als achtergrond
 1 per maand :  november tot februari

Agenda 21 :
Deelnemen aan de burgerworkshops

23 nov. 201023 nov. 2010

23 nov. 2010 – 14 dec. 2010 – 18 jan. 2011 – 10 feb. 2011



  

               

Fase II: 1 workshop « Enjeux en mogelijke acties »
Maart 2011 - 1 algemeen forum 
Ontdekken van de enjeux gekozen door het College
en eerste voorstellen van duurzame acties

                          Fase III: 2 workshops « Actieplan »
                                Mei-juni 2011: 2 multi-thematische workshops       
                                Verfijning van het voorgestelde actieprogramma

Agenda 21 :
Deelnemen aan de burgerworkshops



  

               

Continu proces: engagement om mee te doen in elke fase 
Minimum 1 workshop voor zover mogelijk

 Inschrijving voor elke workshop per e-mail of telefoon

Agenda 21 :
Deelnemen aan de burgerworkshops

I. Diagnose  II. Prioriteiten III. Actieplan



  

Doel: voorstellen aan zoveel mogelijk burgers 

Gebruikte middelen:
- Agenda van de gemeentewebsite + Participatie
- Gemeentekrant  Anderlecht Contact
 (niet mogelijk voor de eerste workshop)
- Mailing door het Participatiehuis & coördinatie verenigingen  
- Informatiepaneel van de gemeente
- Folder verspreid in alle brievenbussen 
 gerecycleerd papier met label + plantaardige inkt 

Agenda 21 :
Aankondiging van 

burgerworkshop



  

 

Service Développement Durable 
Dienst Duurzame Ontwikkeling

 

Agenda 21 local
Lokale Agenda 21 

Donnez-vous votre avis! Geef uw mening! 
vos questions / suggestions / remarques

uw vragen / suggesties / opmerkingen
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