
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groen en ecologisch 
Ingelmunster 

 
 
 



2

Groen en ecologisch Ingelmunster 
Actieplannen 

Burgemeestersconvenant 
Het burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 is gelanceerd met als 
doelstelling de uitstoot van CO2 en eventueel andere broeikasgassen te verminderen met 
40% tegen 2030. Dit door een betere energie-efficiëntie en meer gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen. Naast de beperking van de klimaatverandering is het de bedoeling dat de 
gemeente ook haar veerkracht verhoogt door zich aan te passen aan de gevolgen van de 
klimaatverandering.  
 

Acties 

Burgemeestersconvenant 
Omschrijving (toelichting) 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Februari 2022: WVI dient de rapportering in bij Europa over de uitgevoerde acties 
door alle gemeenten van de groep Klimaatoverleg Midwest in de jaren 2020 en 2021. 

2021 
 21 september 2021: de gemeenteraad keurt de Ingelmunsterse deelname aan het 

lokaal energie- en klimaatpact goed. 
2020 

 Januari 2020: de gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energie- en 
klimaatactieplan (SECAP optie 2) voor de groep Klimaatoverleg Midwest goed. 

2018 
 Mei 2018: de gemeenteraad keurt het burgemeestersconvenant voor klimaat en 

energie 2030 goed. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
 
Startdatum 
01-01-2018 
Einddatum 
31-12-2030 
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Actieplannen 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met 
de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. 
Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht, met als ultieme doelstelling: het 
eerste klimaatneutraal continent worden. 293 van de lokale besturen engageren zich om 
hun klimaatambities verder op te drijven. 
Hiervoor wordt ingezet op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Het 
pact streeft tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties 
per 1.000 omwonenden, één laadpunt per 100 inwoners en één kubieke meter extra 
regenopvang per inwoner. 
Lees meer op Lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) 
 

Acties 

Lokaal Energie- en Klimaatpact 
Omschrijving (toelichting) 
De effecten van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Om de negatieve 
gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan werkt de Vlaamse overheid samen met 
de lokale besturen om de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. 
Hiervoor is het lokaal energie- en klimaatpact opgericht. De lokale besturen engageren zich 
onder andere om: 

 Het burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken. 
 Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te 

realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief 
onroerend erfgoed). 

 Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische 
infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren. 

 Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verledden. 
 Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare 

energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van 
windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025. 

 Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. 
 Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur 

de concrete en zichtbare streefdoelen van het pact te behalen. 
Op de gemeenteraad van december 2021 is de tweede aanpassing van het meerjarenplan 
vastgesteld. In deze aanpassing zijn specifieke projecten opgenomen die kaderen in dit 
lokaal energie- en klimaatpact, zoals de ontharding van de parking brandweer, het project 
'toeristische kanaalomgeving' en de relighting van een aantal gebouwen in portefeuille van 
de gemeente (kerk en depot). 
Volg de jaarlijkse rapportering over de doelstellingen uit het LEKP. 
  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Februari: ontharding en herinrichting van de parking voor de brandweerkazerne. 
2022 

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/lekp
https://www.ingelmunster.be/afval-en-milieu/beleidsdocumenten/lokaal-energie-en-klimaatpact
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 December: goedkeuren gunning werken parking brandweer 
 December: relightning marktplein 
 Oktober: opstart relightning sociaal huis 
 September: het project voor het ontharden van de parking ter hoogte van de 

brandweer is klaar voor aanbesteding. 
 Juni - september: de relighting van de werkplaats en de St-Amandskerk is in 

uitvoering. 
2021 

 16 december: de subsidies voor het jaar 2021 voor het lokaal energie- en 
klimaatpact worden vastgesteld in een ministerieel besluit. De gemeente 
Ingelmunster heeft recht op 37.118,08 euro. 

 21 september: de gemeenteraad keurt de deelname aan het lokaal energie- en 
klimaatpact goed. Hiermee engageert de gemeente zich om een aantal streefdoelen 
te halen omtrent het voorzien van meer groen, energiebesparing en hernieuwbare 
energie, ontharding en hemelwateropvang en duurzame mobiliteit. 

 4 juni: de Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan de besturen die het lokaal 
energie- en klimaatpact ondertekenen.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale uitgaven 2022: 62.180 euro 
Totale uitgaven 2021: 6.698 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
21-09-2021 
Einddatum 
31-12-2030 

Actieplannen 

Minder afval 
Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg. Samen met de organisatoren en de 
horeca gaan we op zoek naar alternatieven. Het systeem van de herbruikbare bekers is één 
van de mogelijkheden. Minder afval is minder verspilling. 
 

Acties 

Minder afval 
Omschrijving (toelichting) 
Grote evenementen zorgen voor een grote afvalberg, maar ook de organisatie van kleinere 
evenementen brengt afval met zich mee. Daarom trachten we elk evenement afvalarm en 
milieuvriendelijk te organiseren.  
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Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Tijdens het WK Voetbal, het eerste grote gemeentelijk evenement 
sinds de gewijzigde wetgeving, wordt gebruik gemaakt van 
herbruikbare bekers.  De aangeboden voeding wordt beperkt tot een 
broodje braadworst/hamburger in een papieren servetje om 
wegwerpverpakking te voorkomen. 

 Via een subsidiereglement kunnen organisatoren van evenementen ondersteuning 
krijgen voor het huren of aankopen van herbruikbare bekers. 

2020 en 2021 
 De Zon organiseert zwerfvuilacties 

2020 
 Voorjaar 2020: het gemeentebestuur koopt via de provinciale groepsaankoop 500 

herbruikbare bekers om te gebruiken in de eigen gebouwen (sportdienst, bibliotheek, 
jeugddienst). 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Actieplannen 

Overheid heeft voorbeeldfunctie 
De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-
uitstoot. De gemeente heeft een belangrijke voorbeeldfunctie! Dit doen we door een 
duurzame en ecologisch verantwoorde vernieuwing van onze toestellen, verwarming en 
transportmiddelen. Bij dit laatste zetten we niet enkel in op nieuwe zuinige wagens of op 
wagens met alternatieve brandstoffen, maar ook op fietsen. De aankoop van zonnepanelen 
voor enkele gemeentegebouwen is nog zo'n keuze, zoals we ook instappen in een 
pilootproject dat duurzaam verbouwen wil faciliteren. 
 

Acties 

https://www.ingelmunster.be/fileadmin/MEDIA/docs/vrijetijd/Subsidiereglement_herbruikbare_bekers.pdf
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Autodelen 
Omschrijving (toelichting) 
Het gemeentebestuur zet in op de aankoop van een elektrische deelwagen. Deze wagen kan 
gebruikt worden door inwoners en het gemeentepersoneel. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 Maart 2022: de eerste burger maakt gebruik van de deelauto. 
2021 

 November 2021: de deelwagen kan worden gereserveerd door de burger via 
Stapp.In. 

 September 2021: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met 
Stapp.In goed voor de reservatie van de deelwagen. 

2020 
 Januari 2020: aankoop van een elektrische deelwagen.  

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale investering: 31.683 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2021 

Zonnepanelen 
Omschrijving (toelichting) 
De lokale overheid moet een voortrekkersrol spelen in de verdere afbouw van de CO2-
uitstoot. Het leggen van zonnepanelen is een voorbeeld.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2022 

 September 2022: samen met Fluvius bekijkt het gemeentebestuur hoe energiedelen 
nuttig kan zijn voor het gemeentelijk patrimonium. 

 In de bouwprojecten voor het cultuurhuis en sportcentrum wordt de plaatsing van 
zonnepanelen geïntegreerd. 

2021 

https://www.ingelmunster.be/deelwagen
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 Mei 2021: op het gemeentehuis worden zonnepanelen geplaatst die zowel dit gebouw 
als het sociaal huis van stroom voorzien.  

 Februari 2021: plaatsen van zonnepanelen op de jeugdlokalen. 
2020 

 Oktober 2020: de aankoop van zonnepanelen voor de jeugdlokalen is goedgekeurd.  
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totaal budget: 80.000 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-01-2020 
Einddatum 
31-12-2025 

Ingelmunster benoveert - pilootproject 
Omschrijving (toelichting) 
Het pilootproject 'Ingelmunster benoveert' wil energiebesparende investeringen stimuleren 
om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Deze investeringen worden uitgevoerd in de 
woningen van kwetsbare gezinnen, gezinnen die extra financiële ondersteuning kunnen 
gebruiken om deze investeringen te kunnen financieren. 
Het pilootproject is een samenwerking tussen de gemeente, het OCMW en de provincie 
West-Vlaanderen.  
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Voorjaar: positieve afronding van het project. 
2022 

 Najaar: de rapportering over het uitgevoerde project wordt goedgekeurd en de 
gemeente ontvangt het saldo van de subsidie. 

 Voorjaar:  verdere afwerking van de premies. 
2021 

 November: de gemeenteraad keurt de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met de provincie West-Vlaanderen voor het project 
'Ingelmunster benoveert' goed.  

2020 
 Alle werkzaamheden binnen dit project zijn afgerond, alle premies zijn aangevraagd. 

Zodra ook de Vlaamse renovatiepremies zijn betaald, kan dit project volledig 
financieel worden afgerond. 

2018 
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 Augustus 2018: de gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst met de 
provincie goed. Daarnaast stemmen de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn ook in met de beheersovereenkomst in verband met de 
cofinanciering 'Ingelmunster benoveert'. 

2017 
 December: de gemeenteraad keurt het reglement 'Pilootproject Ingelmunster 

benoveert' goed. 
 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
Uitgevoerd 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale kostprijs: 191.924 euro  
Inkomsten subsidies provincie: 88.937 euro 
Inkomsten REG-premies Fluvius, Vlaamse renovatiepremies, energie-armoede premies 
Fluvius: 61.561 euro 
 
Status 
Uitgevoerd 
Startdatum 
01-12-2017 
Einddatum 
31-12-2022 

Actieplannen 

Renovatiecoach 
Ingelmunster heeft sinds 2018 een renovatiecoach waar iedereen beroep op kan doen. De 
coach zet onder meer een gedetailleerd renovatieadvies op met een duidelijk stappenplan, 
vraagt offertes aan en helpt bij het maken van de juiste keuzes. 
 

Acties 

Renovatiecoach 
Omschrijving (toelichting) 
Door in te zetten op benoveren en te werken met een renovatiecoach bij huizen gebouwd 
voor 1990 wil het bestuur de CO2-uitstoot met 20% verlagen en een betere woningkwaliteit 
aanbieden. 
 
Kwaliteit (indicator) 

 
 
Kwaliteit (toelichting) 
2023 

 Vermindering van het aantal werkuren door de intergemeentelijke renovatiecoach 
(via WVI) en instap in het project renovatiecoach van de Woondienst regio Izegem. 
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2021 
 Oktober : het project begeleiding van senioren bij de renovatie van de woning loopt 

af. In de voorbije periode van 3 jaar werden 108 dossiers begeleid door de 
renovatiecoach. 21 % hiervan  betrof de begeleiding van 60-plussers bij de uitvoering 
van renovatiewerken en 86 % van de woningen was ouder dan 1990. 

2020 
 Het aantal werkuren van de renovatiecoach in Ingelmunster breidt uit.  

2019 
 Infonamiddag voor senioren door de renovatiecoach. 

 
Tijd (indicator) 

 
 
Tijd (toelichting) 
In uitvoering 
 
Geld (indicator) 

 
 
Geld (toelichting) 
Totale kostprijs: 191.924 euro  
Inkomsten subsidies provincie: 88.937 euro 
Inkomsten REG-premies Fluvius, Vlaamse renovatiepremies, energie-armoede premies 
Fluvius: 61.561 euro 
 
Status 
In uitvoering 
Startdatum 
01-01-2018 
Einddatum 
31-12-2025 
 


