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INLEIDING
Beste,
Voor jou ligt de duurzaamheidsspiegel 2005 -2006.
Aan de hand van vragen over verschillende thema’s gaat de spiegel na hoe duurzaam het beleid van je gemeente is. Hij kijkt hoe de gemeente
duurzame ontwikkeling in de praktijk brengt in haar algemeen beleid, de werking van de eigen diensten en haar extern beleid. Aan de gegeven
antwoorden wordt een duurzaamheidsscore gekoppeld die het ‘duurzaamheidsgehalte’ van je gemeente weergeeft. Door dit scoresysteem is
een vergelijkende analyse mogelijk tussen verschillende gemeente en over verschillende jaren heen.

Wie kan de duurzaamheidsspiegel invullen?
De duurzaamheidsspiegel is een hulpmiddel voor het middenveld.
Hij wordt het best ingevuld door adviesraden. Zij zijn immers vertrouwd met het gemeentelijk beleid. De invulling kan gebeuren op een
gemeenschappelijke vergadering van de milieuraad en de Noord-Zuidraad, aangevuld met een aantal mensen uit andere raden, zoals de
welzijns- en/of landbouwraad.
Als je hem invult met je vereniging, zul je je in eerste instantie moeten beperken tot de vragen over de onderwerpen die vertrouwd zijn voor
je vereniging. Voor de overige vragen kun je contact opnemen met verenigingen die rond andere thema’s werken of met de diensten van je
gemeente. Indien er genoeg verenigingen van de gemeente meedoen, krijgen we toch een goed beeld van de gemeente. Ook individuen
kunnen hem invullen en opsturen naar ons.
Je zult merken dat de hulp van de betrokken ambtenaren bij sommige vragen essentieel is. Contacteer hen dus zeker.

Wat wordt er bedoeld met identiteitsvragen en perceptievragen?
Er zijn twee soorten vragen, namelijk identiteitsvragen en perceptievragen.
Identiteitsvragen zijn vragen die simpel kunnen beantwoord worden met ja of nee. Ze geven een beeld van het formele beleid van de
gemeente. Je zou kunnen zeggen dat ze een identiteitskaart van de gemeente opleveren. Voor veel van deze vragen zal je de hulp van de
betrokken ambtenaren nodig hebben of de beleidsteksten en jaarverslagen van je gemeente moeten doorpluizen. Deze vragen worden best op
voorhand ingevuld door de betrokken ambtenaren en/of de voorzitters van de adviesraden (of de verenigingen).
Perceptievragen gaan na hoe de deelnemers aan het debat het gevoerde beleid ervaren. Ze hebben als doel om te zien of de gemeente wel
doet wat ze zegt en zich voldoende inzet om de beoogde doelstellingen te halen. Het zijn geen simpele ja/nee vragen. Neem bijvoorbeeld de
eerste perceptievraag: Neemt de gemeente initiatieven van burgers ernstig, wanneer deze voorstellen of suggesties bij de gemeenteraad
indienen?
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Hierop antwoord je als volgt:
0: als de vergadering vindt dat de initiatieven van burgers nooit ernstig genomen worden.
Je antwoord dus 0 als er totaal geen sprake van is en het ook niet in beleidsplannen voor komt.
1: Nee, initiatieven worden niet echt ernstig genomen, maar er is wel de intentie is om dit in de toekomst meer te doen. Of: het staat in de
beleidsplannen.
2: Ja, soms worden initiatieven van de burgers ernstig genomen. Dit gebeurt echter niet altijd (bijvoorbeeld enkel als het hen uitkomt, of als de
initiatieven van bepaalde burgers komen).
Je duidt antwoordmogelijkheid twee dus als de gemeente soms aan de vraag beantwoord en het beleid dus niet echt structureel is. Je duidt het
ook aan wanneer de gemeente slechts tijdens bepaalde nationale of internationale campagnes aan de vraag voldoet.
(Bijvoorbeeld de vraag: wordt er voldoende samen gewerkt met lokale bedrijven, middenstandsorganisaties, .. rond thema’s als afval, mobiliteit
en energie. Stel dat de gemeente één keer per jaar mee doen aan ‘met belgerinkel naar de winkel’, of nog een aantal andere campagne’s dan
antwoord je hier 2)
3: Ja, de gemeenteraad neemt systematisch alle initiatieven van de burgers ernstig. (Ernstig nemen wil natuurlijk niet zeggen dat ze op elk
voorstel ingaan)
Antwoordmogelijkheid drie duidt je dus aan als er echt structureel beleid is.
Er is ook een mogelijkheid om Niet van Toepassing te antwoorden. Je mag enkel NVT antwoorden kruis je enkel aan wanneer er specifieke
omstandigheden zijn waardoor je gemeente niet op de vraag kan antwoorden.
Bijvoorbeeld: De gemeente heeft uitdrukkelijk verklaard geen GGO’s op aar grondgebied te wensen. Wanneer er in jouw gemeente geen
landbouwactiviteit is, antwoord je op deze vraag NVT. Stel je hebt geen Noord-Zuidambtenaar in je gemeente. Dan antwoord je op de
perceptievraag: ‘Heeft de Noord-Zuidambtenaar een duidelijke functieomschrijving en een uitgebreid takenpakket?’ met een 0, niet met NVT.
Motiveer steeds wanneer je NVT hebt ingevuld.
Draaiboek
Het Steunpunt Lokale Agenda 21 heeft een draaiboek klaar, met allerlei tips hoe je de duurzaamheidsspiegel kan invullen, met
achtergrondinformatie en met mogelijkheden na het invullen van de duurzaamheidsspiegel. Surf naar onze site: www.sla21.be
Kies voor een Duurzame Gemeente.
De spiegel past in de gemeenschappelijke campagne van Tandem en het Steunpunt Lokale Agenda 21. De duurzaamheidsspiegel dient hierbij
als hulpmiddel bij de opmaak van een lokaal memorandum. Meer info vind je op www.tandemweb.be
Veel succes!
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Scoresysteem
Identiteitsvragen
0= nee
1= ja

DEEL I: DEGELIJK BESTUUR: ‘VAN INSPRAAK NAAR SAMENWERKING’

Perceptievragen
0= nee
1= nee, wel intentie
2= ja, occasioneel, soms
3= ja, structureel, altijd
NVT= Niet Van Toepassing

1. Een Participatieve gemeente

Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft een visie ontwikkeld over inspraak en participatie van burgers
en middenveld.
De gemeente beschikt over een interactieve website.

TOELICHTING
In de visie geeft het gemeentebestuur aan hoe de participatie zal
verlopen, met wie en met welke middelen.
Op een interactieve website kunnen burgers reageren op
gebeurtenissen in de stad. Een interactieve website heeft bijvoorbeeld
een discussieforum of een vragenformulier.
Deze worden georganiseerd op gemeente- stadsdeel- of wijkniveau
op vaste tijdstippen of met een zekere regelmaat.
Er zijn een aantal bij wet of decreet opgelegde verplichte
inspraakvergadering, onder andere bij de wijziging van ruimtelijke
structuurplannen. Deze vraag gaat dus na of de gemeente ook
inspraakvergaderingen organiseren wanneer het niet wettelijk
verplicht is, maar wanneer het bijvoorbeeld in het belang van de
gemeente is.
In een dergelijk gesprek bespreekt men de richting die de gemeente
in de toekomst moet ingaan en de verantwoordelijkheid die de vier
groepen, namelijk de politiek, de administratie, het middenveld en de
burger hierin dragen.

0

TOELICHTING

0

1
X

2

VRAAG
Er is een door de gemeente erkende milieu- en natuurraad

TOELICHTING

0

1
X

NVT

Er is een door de gemeente erkende Noord-Zuidraad

Een erkende GROS (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking) geeft bijvoorbeeld advies over de
beleidsbrief of over het convenant met de Vlaamse overheid.

Naast de formele adviesorganen beschikt de gemeente over bewonersraden of –
platforms.
De gemeente organiseert inspraakvergaderingen rond bepaalde thema’s, waarvoor
het niet wettelijk verplicht is.

Minstens één keer per jaar organiseert het gemeentebestuur samen met het
middenveld en geïnteresseerde burgers een stads-, gemeente-, of dorpsgesprek.

1

NVT
?
?

X
X

X

Perceptievragen
VRAAG
Neemt de gemeente initiatieven van burgers ernstig wanneer zij voorstellen of
suggesties bij de gemeenteraad indienen?

3

2. Participatie van het middenveld
Identiteitsvragen

X

Er is een door de gemeente erkende welzijnsraad
Er is een forum of platform Duurzame Ontwikkeling of Lokale agenda 21

?
Dit platform bestaat uit politici, ambtenaren, burgers, adviesraden,
wijkcomités, bedrijven of andere stakeholders. Over de verschillende
beleidsthema’s heen ontwikkelen ze een visie over het gemeentelijk
beleid en ze participeren aan het proces rond duurzame ontwikkeling
in hun gemeente.
Vb. Platform Lokale Agenda 21 in Leuven (http://www.la21leuven.be)

X

www.sla21.be
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Perceptievragen
VRAAG
Kunnen adviesraden voldoende autonoom opereren?

Kunnen de raden in een vroeg stadium van de besluitvorming adviseren?
Krijgen de raden de ruimte, het budget en de administratieve ondersteuning om
eigen initiatieven te ontwikkelen?
Is de impact van de raden op het beleid bevredigend te noemen?

TOELICHTING
De raden ondervinden weinig tot geen politieke druk. Het
gemeentebestuur respecteert de onafhankelijkheid. De raden moeten
niet bevreesd zijn dat een negatief advies een negatieve weerslag zal
hebben op de relaties met het gemeentebestuur of op de
werkingsmiddelen.
Vaak wordt er gewacht met advies vragen tot het besluit helemaal
klaar is en er nog enkel over punten en komma’s kan gediscussieerd
worden.

0

1

2
X

3

NVT

2

3

NVT

X
X

Adviezen van de raden worden serieus genomen, bij niet-navolging
wordt er meestal ook duidelijk gecommuniceerd waarom.

Is er een goede samenwerking tussen verschillende adviesraden?

X
X

3. Toegang tot informatie
Perceptievragen
VRAAG
Communiceert de gemeenteraad op een actieve en voor iedereen toegankelijke
manier over de beslissingen van de gemeenteraad?

TOELICHTING
Op een actieve manier wil zeggen dat de beslissingen aan een zo
groot mogelijk deel van de bevolking en op een toegankelijke manier
moeten weergegeven worden.

0

1
X

Helpt de gemeente de burgers die op zoek zijn naar informatie zo goed mogelijk?
Heeft de gemeente een actieve communicatiepolitiek met betrekking tot haar
natuur- en milieubeleid?

X
Actief wil hier zeggen dat er regelmatig gecommuniceerd wordt, voor
een zo groot mogelijk deel van de bevolking en op een toegankelijke
manier. Dit kan onder meer:
Via het infoblad
Ander publicaties, zoals folders
Openbare avonden

X
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4. Samenwerking met verenigingen
Perceptievragen
VRAAG
Geeft de gemeente voldoende steun en/of financiering voor lokale NoordZuidprojecten?

TOELICHTING
Lokale Noord-Zuidprojecten zijn campagnes van niet-gouvernemen
tele organisaties, zoals 11.11.11, Broederlijk Delen, … of de werking
van deze ngo’s in het algemeen.
Gemeenten kunnen deze projecten op verschillende manieren
steunen, het gaat hier niet enkel over financiële steun. Andere
voorbeelden van steun zijn:
het ter beschikking stellen van een lokaal
het opnemen van activiteiten in een activiteitenkalender
gezamenlijke activiteiten organiseren
Ook voor deze vraag is steun meer dan enkel financiële steun.
Kansengroepen zijn bijvoorbeeld verenigingen van allochtonen of van
armen. Wil men hen actief bij het beleid betrekken, dan zal men hen
moeten helpen om voldoende capaciteit op te bouwen om te kunnen
fungeren als gesprekspartner.

0

TOELICHTING
De duurzaamheidsbarometer/stadmonitor meet de feitelijke
duurzaamheid van de gemeente. In deze barometer zijn indicatoren
opgenomen met betrekking tot de economische, sociale en
ecologische situatie van het grondgebied en bevolking.
Let op! Niet verwarren met milieubarometer, die enkel de ecologische
situatie nagaat. De milieubarometer kan uiteraard wel een onderdeel
zijn van de duurzaamheidsbarometer.
De duurzaamheidstoets geeft een schatting van de mogelijke
gevolgen van geplande acties op de verschillende aspecten van
duurzaamheid.

0

VRAAG
Worden de resultaten van de indicatoren op een overzichtelijke manier aan de
bevolking meegedeeld?

TOELICHTING
Gemeenten voeren veel studies uit. Worden de resultaten hiervan
meegedeeld aan de bevolking en gebeurt dit op een voor iedereen
begrijpbare manier?

0

Leiden de resultaten van de meetinstrumenten tot bijsturingen in het beleid?

Studies laten uitvoeren is één ding, ze moeten ook leiden tot
daadwerkelijke bijsturingen in het beleid, tenzij er uiteraard gegronde
redenen zijn om dit niet te doen.

Geeft de gemeente voldoende steun aan natuur- en milieuverenigingen?
Betrekt de gemeente de verenigingen van kansengroepen actief bij het beleid en
ondersteunt ze hen in de ontwikkeling tot volwaardige gesprekpartners?

1

2

3
X

NVT

3

NVT

X
X

5. Meten is weten
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente maakt gebruik van een duurzaamheidsbarometer of stadsmonitor.

De gemeente beschikt over een duurzaamheidstoets die gemeentelijke plannen
toetst op duurzaamheid.

1
X

NVT

1

2
X

X

Perceptievragen

X

www.sla21.be
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DEEL II EEN VOORBEELDIGE GEMEENTE (INTERNE WERKING VAN DE GEMEENTE)
1. Integratie en Samenwerking van Gemeentelijke diensten
Identiteitsvragen
VRAAG
Er is ambtelijk overleg over milieubeleid tussen verschillende diensten.
Er is ambtelijk Noord-Zuidoverleg tussen verschillende diensten.

TOELICHTING
Door ambtelijk milieuoverleg wordt het lokale milieubeleid
geïntegreerd in andere planningsprocessen, zoals ruimtelijke
ordening, mobiliteit, leefmilieu.
Ook bij ontwikkelingssamenwerking is het belangrijk dat het beleid
geïntegreerd wordt in andere beleidsdomeinen. Het overleg kan
bijvoorbeeld gaan over de stedenband of rond de aankoop van
eerlijke handelsproducten.

0

De gemeente beschikt over richtlijnen of een handleiding over hoe Duurzame
Ontwikkeling kan geïntegreerd worden in de werking van de diensten.
De gemeente voert een actief diversiteitsbeleid op het gebied van tewerkstelling
van kansengroepen binnen de gemeente en aanverwante diensten.

NVT

X

Er is ambtelijk sociaal overleg tussen verschillende diensten.
Er is een ambtelijke stuurgroep ‘Duurzame Ontwikkeling’ .

1
X

X
Er is overleg tussen verschillende gemeentediensten waarin sociale,
milieu, Noord-Zuid en economische overwegingen tegen elkaar
worden afgewogen.
Een dergelijk document bevat criteria of principes waaraan de
werking van de verschillende diensten kan getoetst of uitgebouwd
worden. Te vergelijken met een handboek kwaliteitszorg maar dan
ook gericht op ecologische en sociale duurzaamheid.
Er wordt gestreefd naar een evenredige arbeidsdeelname (d.w.z. in
verhouding tot hun aandeel op de lokale arbeidsmarkt) van vrouwen,
etnisch-culturele minderheden en personen met een handicap. En dit
op verschillende niveaus.

X

TOELICHTING
B.v. toepassen van EMAS (eco-management and audit scheme),
installeren van werkgroep interne milieuzorg, EcoTeam op het werk.
In deze audit wordt onder andere de mogelijkheden m.b.t. rationeel
watergebruik onderzocht, de opvang en het gebruik van hemelwater
en de infiltratie van overtollig hemelwater

0

?

?

2. Interne werking
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft een intern milieuzorgsysteem.
De gemeente voert een wateraudit uit bij het bouwen, verbouwen van de
gebouwen.
De gemeente installeert regenwatersystemen, onder andere voor het spoelen van
toiletten.
De gemeente houdt een energieboekhouding van de belangrijkste gebouwen bij.

De gemeente voert bij deze gebouwen systematisch een energieaudit uit.

1
X

NVT

?
?

Belangrijkste gebouwen: deze gebouwen maken meer dan de helft
van het gemeentelijke energiegebruik uit.
De energieboekhouding registreert de energiemeterstanden op vaste
tijdstippen. De genoteerde verbruiken worden vergeleken met
referentie waarden en verwachte verbruiken.
Een energie-audit onderzoekt het besparingspotentieel van
gebouwen, domeinen of infrastructuren. Het resultaat is een
uitgebreid rapport met gedetailleerde gegevens over de huidige
situatie en met maatregelen om kosten te besparen en efficiënter met
energie om te gaan.

X

X
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Bij de keuze van de energieleverancier speelt het percentage groene stroom een
rol.

Het gemeentelijk patrimonium wordt gebouwd en verbouwd volgens
isolatienormen die strenger zijn dan deze die door de hogere overheid zijn
bepaald.
In de gemeentelijke cafetaria, op recepties, vergaderlunchen, officiële diners, …
wordt biologisch of ecologisch verantwoorde voeding aangeboden.
De drank op gemeentelijke recepties zijn afkomstig van eerlijke handel (Fair
Trade) of gemaakt met ingrediënten uit de eigen streek.

De gemeente koopt enkel koffie aan die gelabeld is met het Max Havelaar label of
een ander Fair Trade label
De gemeente plaatst drinkfonteintjes
Alle gemeentelijke diensten maken gebruik van gerecycleerd en/of FSC gelabeld
papier.
Bij bouw- en opknapwerken in gemeentelijke gebouwen wordt steeds gebruik
gemaakt van FSC-gelabeld hout.

De gemeente maakt gebruik van duurzame bouwmaterialen en volgt de
Bouwwijzer.
De gemeente gebruikt ecologische schoonmaakproducten
De kledij van het gemeentepersoneel is gemaakt in mens- en milieuvriendelijke
omstandigheden.
De gemeente heeft een fietspremie voor gemeentepersoneel
De gemeente betaalt abonnementen van het openbaar vervoer van
personeelsleden voor 100% terug.
De gemeente belegt haar spaargeld in duurzame spaar- of beleggingsproducten.

De liberalisering van de energiemarkt stelt consumenten zelf in staat
om een energieleverancier te kiezen op basis van het % stroom dat
afkomstig is van hernieuwbare bronnen (wind, water, biomassa,…)
Meer info op www.vreg.be Een leveranciersklassement vind je op
energie.greenpeace.org .
Vanaf 2006 legt de Vlaamse overheid met de EPR een isolatie-eis op
van max. k45. Door beter te isoleren dan de opgelegde norm en te
werken met terugverdientijden in de orde van 20 jaar geeft de
gemeente een duidelijk signaal en blijk van een langetermijnvisie.

?

?

X
Wanneer producten geteeld en gekweekt kunnen worden in de eigen
streek, is het vaak duurzamer hiervoor te kiezen. Reden hiervoor is
dat je hierdoor de extra milieukosten door het transport vermijdt.
Voor producten met ‘exotische’ ingrediënten kies je best voor eerlijke
handel producten.

X

X
Drinkwaterfonteintjes die aangesloten worden op de waterleiding en,
zijn milieuvriendelijke dorstlessers.
FSC-gelabeld papier: zie vraag hieronder

X
X

De Forest Stewardship Council (FSC) heeft een uniek systeem
uitgewerkt (boscertificering en houtlabeling) dat de consument
toelaat om hout en houtproducten afkomstig uit goed beheerde
bossen te herkennen. Dit systeem zet boseigenaars aan om een
ecologisch en sociaal verantwoord bosbeheer uit te voeren volgens de
principes en criteria van FSC. Deze principes houden rekening met
het milieu, de inheemse bevolking, arbeidsrechten en economische
haalbaarheid. Een databank met leveranciers vind je op fsc.wwf.be .
www.bouwwijzer.be

?

www.milieukoopwijzer.be
http://www.schonekleren.be/trekhetjeaan/documents/dossierSCHON
EKLERENINDEGEMEENTE.doc

?
?

?

X
?
De (ethische) banken herbeleggen het geld van duurzame spaar- of
beleggingsproducten in projecten en bedrijven met een
maatschappelijke meerwaarde. Het geld gaat gegarandeerd niet naar
wapenproductie of andere controversiële praktijken. Voor een
overzicht van de producten: http://duurzaam.netwerk-vlaanderen.be

?

Perceptievragen
VRAAG
Houdt de gemeente voldoende rekening met duurzame ontwikkeling in haar
interne werking? Met andere woorden: vervult de gemeente haar
voorbeeldfunctie?

TOELICHTING
Na de resultaten van bovenstaande vragen wordt duidelijk wat de
gemeente reeds doet rond duurzame ontwikkeling in haar interne
werking. Doet de gemeente voldoende, rekening houdend met de
lokale situatie, of zou ze nog meer kunnen doen?

0

1

2

3

X

www.sla21.be
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DEEL III EXTERN BELEID
1. Beleidsplannen en instrumentarium
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente beschikt over één of meerdere duurzaamheidsambtenaren.
De gemeente heeft een milieubarometer

De gemeente heeft een gemeentelijk convenant ontwikkelingssamenwerking
afgesloten met de Vlaamse of de Federale overheid.

De gemeente heeft een goedgekeurde beleidsnota ontwikkelingssamenwerking .

TOELICHTING

0

De milieubarometer bestaat uit een set van milieuindicatoren die de gemeente toelaten de toestand en de
belangrijke ontwikkelingen van het milieu en de natuur op
lokaal vlak op te volgen.
De gemeenten hebben de keuze tussen twee soorten
convenanten. Een algemeen convenant houdt in dat de
gemeenten allerhande initiatieven nemen rond
ontwikkelingsssamenwerking: een aankoopbeleid binnen de
filosofie van eerlijke handel, informatiecampagnes rond de
Noord-Zuid-problematiek of de organisatie van
evenementen zoals een jaarlijkse wereldmarkt. Voor
ambitieuzere besturen is het mogelijk een convenant
'directe samenwerking' te sluiten, waarbij er een
zogenaamde zusterband wordt opgezet met een gemeente
in het Zuiden.
De beleidsnota beschrijft kort de visie op de NoordZuidproblematiek en de rol die gemeente hierin wil spelen.
Op basis daarvan worden de beleidskeuzes uitgewerkt en
creëert men een coherent beleid op lange termijn.

1
X
X

X

X

Er is een schepen voor ontwikkelingssamenwerking.

X

Er is een Noord-Zuidconsulente of -ambtenaar.

X

Er is in de begroting van de gemeente een budget voorzien voor NoordZuidwerking.
Het gemeentelijk budget voor Noord-Zuidbeleid bedraagt minstens 0,7% van de
begroting.
Of
De gemeente heeft een groeiplan uitgewerkt naar die 0,7%.
De helft van de middelen van het budget voor ontwikkelingssamenwerking gaat
naar sensibilisering en educatie.

X

De gemeente heeft een actieplan of lokale werking rond duurzame ontwikkeling
(bvb Lokale Agenda 21)
De gemeente heeft een schepen expliciet bevoegd voor duurzame ontwikkeling.

Groeiplan? Het volstaat niet dat het budget voor
ontwikkelingssamenwerking de laatste jaren is gestegen. Er
moet een daadwerkelijk plan zijn om tegen een vastgelegde
datum de 0,7 % norm te halen.
De lokale overheid staat het dichtst bij de bevolking en is
aldus een ideaal niveau om allerlei groepen te informeren
en te mobiliseren rond de Noord-Zuidverhoudingen.
Er is een intentieverklaring dat de gemeente expliciet gaat
werken rond duurzame ontwikkeling.

NVT

?

X
X
X

Perceptievragen
VRAAG

TOELICHTING

0
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3
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Staat de duurzaamheidsambtenaar in voor meer dan enkel het milieubeleid, met
andere woorden voor de integratie van milieu in andere beleidsdomeinen, zoals
ruimtelijke ordening, mobiliteit en Noord-Zuidbeleid?
Heeft de Noord-Zuidambtenaar een duidelijk functieomschrijving en een uitgebreid
takenpakket?
Is Noord-Zuidbeleid een transversaal thema binnen het schepencollege?
Is het Noord-Zuidbeleid voldoende gekoppeld aan het beleid rond duurzame
ontwikkeling?

(Indien er geen duurzaamheidsambtenaar is: score 0)

X

Dit houdt in dat de ambtenaar instaat voor beleidsvoorbereidend
werk, beleidsuitvoering, communicatie en de ondersteuning van de
gemeentelijk raad voor ontwikkelingssamenwerking en het
middenveld in het algemeen.
Hebben ook de andere schepenen bevoegd voor jeugd, cultuur,
milieu, aankoopbeleid, enz. aandacht hebben voor de NoordZuidproblematiek?
Een Noord-Zuidbeleid is geen geïsoleerd beleidsdomein. Wie rond
betere Noord-Zuidverhoudingen wil werken moet evengoed aandacht
hebben voor milieuaspecten, sociale verhoudingen, mensenrechten,
eerlijke handel…

X

X
X

2. Educatie en sensibilisering
Perceptievragen
VRAAG
Ondersteunt de gemeente de MOS scholen?
Voorziet de gemeente ruimte voor Noord-Zuid educatie in het (gemeentelijk)
onderwijs?
Wijst de gemeente bij educatie en sensibilisering op de impact van ons
consumptiepatroon op het Zuiden?

TOELICHTING
Meer info op www.milieuzorgopschool.be

0

1

2
X

3

NVT
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X
X

Een interessant middel hiertoe is de ecologische voetafdruk. Info
hierover op www.voetafdruk.be en www.ecolife.be/voetafdruk.asp

3. Lokale economie
Perceptievragen
VRAAG
Worden in het beleidsplan Lokale Economie de lokale economische behoeften
voldoende getoetst aan de sociale en ecologische behoeften?
Geeft het Beleidsplan Toerisme en Recreatie voldoende prioriteit aan ecologisch
en sociale vormen van toerisme en recreatie?

Stimuleert de gemeente verkooppunten voor producten geproduceerd met respect
voor het Zuiden?
Stimuleert de gemeente verkooppunten voor lokaal geproduceerde producten?

TOELICHTING
M.a.w is er bij de opmaak van dit plan overleg gepleegd met andere
beleidsdomeinen en is het afgestemd op andere plannen zoals het
milieubeleidplan.
Ecologische vormen van toerisme zijn bvb. fiets- en wandeltoerisme,
hoevetoerisme, gîtes panda (vakantieverblijven die duurzaam werden
ingericht). Sociale vormen van toerisme houden rekening met de
recreatiebehoeften en mogelijkheden van zwakkere groepen in de
samenleving.
Dit kan om een lokale wereldwinkel gaan, maar ook het stimuleren
van de verkoop van fair-tradeproducten bij lokale middenstandersof
het geven van goedkopere markttarieven voor fair-tradekramen,
Het verkorten van de keten tussen producent en consument is een
belangrijk ecologisch streven. Een voorbeeld is het organiseren van
een boerenmarkt of bevoordelen van lokale producenten op lokale
markten.
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Stimuleert de gemeente kleinschalige handelsactiviteiten in buurten?

Ontmoedigt de gemeente de vestiging van baanwinkels?
Wordt er voldoende samengewerkt met lokale bedrijven,
middenstandsorganisaties, Kamers van Koophandel, …. rond thema’s als afval,
mobiliteit en energie,?
Ondersteunt of organiseert de gemeente werkervaringsprojecten of sociale
economieprojecten?

?

Het wegtrekken van buurtgerichte handelsactiviteiten draagt bij tot
de verloedering of isolatie van sommige wijken. Buurtwinkelen
beperkt bovendien de transportkosten van de consument. Vb. Gent:
vestigingspremie in achtergestelde buurten.
Baanwinkels zijn winkels die zich vestigen buiten de kern van de
gemeente langs een drukke weg en daardoor extra verkeer
veroorzaken.
Voorbeelden zijn campagnes als ‘met belgerinkel naar de winkel’,
afvalverminderende campagnes,…

?
X
?

Het gaat om projecten die tewerkstellingskansen bieden aan
langdurig werkzoekenden of leefloners. Voorbeelden zijn buurt- en
nabijheidsdiensten, kringloopwinkels,werkervaring in het kader van
WEP+.

4. Landbouw
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft uitdrukkelijk verklaard geen GGO’s op haar grondgebied te
wensen.
De gemeente gebruikt de registratiegegevens van de landbouw- of meitelling om
de sociale, economische én ecologische toestand van de lokale landbouw te
screenen.
De gemeente ondersteunt kringloopacties met betrekking tot veevoeder en mest
binnen het landbouwbedrijf.

TOELICHTING
Meer info op www.velt.be .
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Alle landbouwbedrijven die landbouwproducten voortbrengen voor de
verkoop en hun bedrijfszetel in België hebben zijn telplichtig. De
deelname aan de landbouwtelling is verplicht. Die gegevens kunnen
echter ook gebruikt worden om de ecologische en sociale situatie in
de lokale landbouw te screenen.
Dergelijke acties impliceren o.m. dat landbouwbedrijven hun eigen
veevoer produceren en de mestproductie beperken. Zo benutten ze
eigen geproduceerde mest voor de bemesting van eigen akkers en
zijn er geen overschotten.

?

Perceptievragen
VRAAG
Geeft de gemeente steun aan biolandbouwbedrijven?

Ondersteunt de gemeente sociale projecten op lokale landbouwbedrijven?
Stimuleert het gemeentelijk beleid op voldoende wijze de afzet van lokale,
duurzaam verbouwde landbouwproducten (= grondgebonden landbouw)?

TOELICHTING
De gemeente kan de omschakeling naar biologische landbouw
stimuleren door subsidies toe te kennen aan biologische bedrijven.
Op federaal niveau bestaat een systeem van hectarepremies voor
omschakelende en biologisch werkende boeren. De gemeente kan het
uitgekeerde bedrag verhogen met een eigen bijdrage of,
eenvoudiger, kan een startpremie toekennen aan omschakelende
boeren.
Voorbeelden kunnen zijn werkgelegenheidsprojecten op lokale
boerderijen, sociale economieprojecten of zorgboerderijen
(www.groenezorg.be ).
De gemeente kan dit doen door het ondersteunen van
groenteabonnementen, voedselteams, boerenmarkten of het
ondersteunen van promotieacties van lokale landbouwproducten. Ze
kan ook een deel van het eigen aankoopbeleid afstemmen op lokale
landbouwproducten.
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Stimuleert het gemeentelijke beleid projecten of maatregelen die de lokale
landbouw nieuwe economische perspectieven biedt?
Wordt er in het kader van natuurontwikkeling en -beheer samengewerkt met
landbouwers?
Ondersteunt of onderneemt de gemeente acties om lokale landbouwbedrijven te
verduurzamen?

Voorbeelden zijn het stimuleren van hoevetoerisme en –recreatie,
educatieve projecten op boerderijen, of het telen niet-traditionele
gewassen.

?
?

Voorbeelden van mogelijke acties zijn ondersteuning van
waterzuivering op landbouwbedrijven, boerderij composteren,
hernieuwbare energiewinning, duurzame waterbeheersing,
landschapsbehaging en haagbeheer.

?

5. Natuur en Ruimtelijk beleid
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft een Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan met duidelijk
afgebakende acties en een timing.
Bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan werd een open stuurgroep
opgericht waarin ook het middenveld kan participeren.
Het structuurplan is gericht op het bewaren van de open ruimte.

Het structuurplan reserveert zones voor biologische landbouw.
In het structuurplan worden gebieden aangeduid voor inbreidingsprojecten.

De gemeente heeft voor alle bossen die ze huurt of in eigendom heeft een
uitgebreid bosbeheersplan opgesteld.
De gemeente heeft voor minstens één bedreigd dier of plantensoort een
soortbeschermingsplan.
De gemeente beschikt over een groenmonitor die de aanwezigheid van natuur- en
parkgebied op gemeentelijk en wijkniveau in kaart brengt.
De gemeente inventariseert de bestaande natuurlijke infrastructuur, zoals
wegbermen, holle wegen, grachten en beken.
De gemeente heeft eigen gronden met natuurwaarde laten erkennen als
natuurreservaat.
De gemeente hanteert bij het inrichten van industrieparken ook
natuurinrichtingsmaatregelen.

TOELICHTING
Een GNOP is een plan waarin de lokale overheid vastlegt wat ze wil
doen om de ontwikkeling van de natuur in haar gemeente te
bevorderen. Het heeft hooguit symbolische waarde als er geen
concrete engagementen worden aan gekoppeld en nageleefd.
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X
Bossen, natuurgebieden, akkers, weilanden, parken, pleinen,
speeltuinen, tuinen behoren allemaal tot de open ruimte. Het zijn
grotendeels onbebouwde gebieden, die niet alleen zorgen voor de
ecologische kwaliteit maar ook voor sociale kwaliteit. In het
structuurplan wordt de open ruimte dus niet genegeerd of behandeld
als “te ontginnen” ruimte, maar als een essentieel onderdeel van het
grondgebied.

X

?
Inbreiding impliceert het ruimte- en eco-efficïenter gebruik van
bestaande economische en woonzones door meer en compactere
bebouwing binnen die zones te verkiezen boven het aansnijden van
de open ruimte.
Gemeenten dienen een bosbeheersplan voor al haar bossen opstellen.
Een uitgebreid beheersplan is normaal enkel verplicht in VEN-gebied.
Het getuigt echter van een duurzame visie op bosbeleid om dit ook in
andere bossen te doen.

X

X

X
Door onderscheid te maken tussen groen op wijk, stadsdeel- of
stadsniveau neemt de monitor niet alleen de ecologische waarde van
groen in ogenschouw maar ook de sociale functies.

?
?
?

Bij het inrichten van dergelijke terreinen gaat vaak heel veel ruimte
verloren waaraan geen specifieke bestemming wordt gegeven. Die
verloren ruimtes lenen zich dus tot kleinschalige natuur- of
groenontwikkeling.

?
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Bij de aanleg van Openbaar Groen worden de principes van harmonisch park- en
groen beheer toegepast
In de gemeente worden enkel nog biologische of mechanische
bestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld branden, vegen, …) toegepast.

X

Harmonisch parkbeheer beoogt een duurzame, dynamische en
diverse uitbouw van park en groengebieden waarbij mensgerichte,
natuurgerichte en milieugerichte facetten op een harmonische wijze
samengaan.
Het afbouwen van chemische bestrijdingsmiddelen is bij decreet
verplicht. Neemt de gemeente het voortouw en heeft ze alle
chemische bestrijdingsmiddelen verbannen?

?

Perceptievragen
VRAAG

TOELICHTING

Worden de bestaande natuurgebieden en bossen voldoende beschermd in het
structuurplan?
Doet de gemeente voldoende inspanningen om de kwaliteitsvolle
verbindingsgebieden tussen natuurgebieden te versterken?
Is het gemeentelijk bermbeheersplan gericht op het stimuleren van de
biodiversiteit?
Zorgt de gemeente voor de toegankelijkheid van natuurgebieden en dat voor de
hele bevolking?
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Enkele mogelijkheden hiertoe zijn:
Herwaardering van kleine landschapselementen
Natuurvriendelijk berm- en oeverbeheer

X
?

Toegankelijk natuur- gebieden zijn een ideaal instrument om de
bevolking te betrekken. Het is een zeer tastbaar en zichtbaar bewijs
van de inzet/betrokkenheid van de gemeente. Ook is er aandacht
voor de natuurbeleving van zwakkere groepen zoals personen met
een handicap, ouderen .kansarmen.

X

Stimuleert het gemeentelijk beleid burgers voldoende om de eigen tuin op een
ecologische manier aan te leggen en te beheren?
Wordt thuis- en wijkcomposteren voldoende aangemoedigd?
Worden sociale wijken geografisch en architecturaal geïntegreerd om isolatie en
stigmatisering van de inwoners te vermijden?

X
X
?

6. Zorg voor water
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente verbindt er zich toe om bij nieuwe of vernieuwde rioleringen een
gescheiden afvoersysteem voor regenwater en afvalwater te voorzien.

NVT

X

TOELICHTING
Te weinig vuil- en te veel proper water bereikt de
waterzuiveringsstations. Dat bemoeilijkt de zuivering. Bovendien
komt bij elke stortbui ongezuiverd water en slib via overstorten in de
omgeving terecht. De oplossing hiervoor is het afkoppelen en
aansluiten.
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Bij de uitvoering van werken (pleinen, parkings,…) wordt er geopteerd voor
waterdoorlatende oppervlakten of gezorgd voor infiltratie (ipv afvoer naar riool).
De gemeente voert controles uit op de scheiding van afval- en regenwater bij
nieuwe rioleringen in nieuwbouw of renovatie.
Het gemeentelijk beleid subsidieert IBA’s (Individuele Behandeling Afvalwater).

?

Het gemeentelijk beleid subsidieert hemelwaterinstallaties.

?

Het gemeentelijk beleid subsidieert groendaken.

?

?
?
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Perceptievragen
VRAAG
Voert de gemeente een actief informatie- en voorlichtingsbeleid naar de bevolking
op het gebied van duurzaam watergebruik?
Stimuleert het gemeentelijk waterbeleid infiltratie- en buffervoorzieningen zoals
vijvers, grachten, wadi, … en systemen van waterzuivering zoals rietvelden?

TOELICHTING
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7. Kyotogemeente: minder energie, minder uitstoot
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft een lokaal klimaatbeleid.

De gemeente participeert aan nationale of regionale campagnes die de burgers
stimuleren energiezuinig te leven.
De gemeente subsidieert energiebesparende maatregelen in woningen.
De gemeente subsidieert investeringen in hernieuwbare energie-installaties.
De gemeente heeft een infopunt dat de burgers op de hoogte houdt van alle
technische, wetgevende en financiële info rond energiezuinig bouwen.
De gemeente heeft een mobiliteitsplan.

De gemeente heeft een utilitair fietsroutenetwerk uitgebouwd.

De gemeente voerde op haar grondgebied een fietsaudit uit.

De gemeente heeft een derdebetalerssysteem afgesloten met de Lijn.
De gemeente ondersteunt autodeelsystemen.

De gemeente participeert aan nationale of internationale campagnes die burgers
stimuleren de auto achterwege te laten.

TOELICHTING
Een lokaal klimaatbeleid kan bijvoorbeeld bestaan uit een lokaal
klimaatplan met duidelijke kwantificeerbare en meetbare
doelstellingen. Deze dienen gehaald te worden door een mix van
instrumenten (financieel en sociaal) bedoeld voor verschillende
groepen (gezinnen, handelaars, kmo's, bedrijven).
Vb. een lokaal Kyotoprotocol (www.bblv.be)
Voorbeelden van dergelijke campagnes zijn Klimaatwijken
(www.bblv.be), Groene Voeten, Verklein je ecologische voetafdruk
(www.ecolife.be)
Warmte-isolatie is bouwkundig het scherpste en meest economische
wapen.
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Zonneboilers, zonne-energie, ….

X
X

Een mobiliteitsplan bevat zowel een inventarisatie van de problemen
als het vastleggen van beleidskeuzes in een actieplan. Wanneer de
gemeente het mobiliteitsconvenant heeft ondertekend, is ze verplicht
een mobiliteitsplan op te stellen.
Een fietsroutenetwerk is gericht op woon/werk-, woon/school- en
woon/winkelverkeer en verbindt de woonkernen en de attractiepolen
(bv. station, bedrijven, scholen,..) d.m.v. vlotte en veilige fietsroutes.
Dit fietsroutenetwerk moet in eerste instantie scholieren (en vooral
hun ouders) en werknemers ertoe aanzetten om meer de fiets te
gaan gebruiken i.p.v. de auto.
Een fietsaudit is een instrument dat steden toelaat om de kwaliteit
van hun huidige fietsbeleid te evalueren en te verbeteren. Een
voorbeeld van zo’n audit werd op Europees niveau ontwikkeld en
kreeg de naam BYPAD, wat staat voor BicYcle Policy AuDit. In
Vlaanderen deden onder andere Gent, Kortrijk en Oostende mee.
Hierdoor rijdt (een deel van) de bevolking gratis.
Bij autodelen maken meerdere personen om beurten gebruik van één
of meerdere (gezamenlijke) wagens. Dit kan zowel door de
autodelers zelf geregeld zijn (www.autodelen.be), als door een al dan
niet commerciële organisatie (www.cambio.be).
Voorbeelden van dergelijk campagnes zijn Autoluwe dagen, Fiets naar
Kyoto en Met belgerinkel naar de winkel (www.bblv.be).

X

X

?

?
X

X

Perceptievragen
VRAAG
Geeft de gemeente voldoende informatie over het energieverbruik van de
inwoners gekoppeld aan tips voor een energiezuinige levensstijl?

TOELICHTING
De tips worden best geïllustreerd met concrete voorbeelden en met
cijfers over de energiefactuur. Er kan zelfs een wedstrijd aan
verbonden zijn.
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NVT

Wordt er in sensibiliseringscampagnes over energiebesparing ook de link gelegd
met het Zuiden?
Is er een doelgroepenbeleid op het vlak van energiebesparing naar kansarmen?
Voert de gemeente een proactief beleid rond windmolens of windmolenparken op
haar grondgebied?
Worden lokale actoren betrokken bij de uitwerking van het mobiliteitsplan en niet
enkel bij het opstellen?

Hoewel het voornamelijk de westerse landen zijn die broeikasgassen
uitstoten, zijn het voornamelijk de armere zuiderse landen die de
gevolgen van de broeikasgassen dragen.

?
?

Pro-actief wil zeggen dat de gemeente zelf actief de plaatsing van
windmolens promoot en dus niet wacht tot er een aanvraag binnen
komt. Vb. Gemeente Eeklo
Wil de gemeente de actoren op een structurele manier bij de
uitwerking betrekken, kan het stadsbestuur een ‘mobiliteitscontract’
aangaan met haar burgers om de uitwerking van het mobiliteitsbeleid
samen te realiseren.

X
X

Zijn publieke, sociale en culturele voorzieningen vlot en veilig bereikbaar met het
openbaar vervoer of de fiets?
Investeert de gemeente voldoende in de uitrusting van fietsinfrastructuur en
bushaltes?

X
X

8. Afval en vaste stoffen
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente geeft subsidies voor bio-ecologische bouwmaterialen

TOELICHTING

De gemeente geeft een premie voor katoenen luiers

Wegwerpluiers en incontinentiemateriaal nemen maar liefst 8,5 %
van de totale hoeveelheid restafval in beslag wat gelijk staat aan
100.000 ton afval in Vlaanderen. Verschillende gemeenten
subsidiëren de aankoop van herbruikbare luiers door jonge ouders.
Voorbeeld: Gemeente Herent

De gemeente geeft een premie voor thuiscomposteren
De gemeente maakt afspraken of zelfs contracten op met scholen om het gebruik
van blik en brik te weren. (blik- en brikvrije scholen)
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Perceptievragen
VRAAG
Past de gemeente in het afvalbeleid stelselmatig het ‘de vervuiler betaalt’ principe
toe?

TOELICHTING

Zijn er voldoende sociale correcties aangebracht in het afvalbeleid naar
kansarmen?

Een mogelijke sociale correctie is het gratis ter beschikking stellen
van een aantal vuilniszakken aan arme en/of kroostrijke gezinnen of
de verspreiding te laten gebeuren door OCMW of sociale organisaties.

Spoort de gemeente op een actieve manier sluikstorten en sluikstoken op en
bestraft ze het op een stelselmatige wijze?
Doet de gemeente voldoende rond afvalpreventie in de huishoudens?
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Er zijn verschillende manieren waarop een gemeente een actief
afvalpreventiebeleid kan voeren. Enkele tips:
Retour is terug (
Afvalarm winkelen
Luierpremies, vb. Stad Leuven
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Doet de gemeente voldoende rond afvalpreventie voor activiteiten op gemeentelijk
grondgebied?

X

Voorbeelden:
Aanmoedigen van herbruikbare beker opfuiven.
Opmaak van milieuovereenkomst met de organisatoren van
externe evenementen op het gemeentelijke grondgebied met
concrete criteria rond afvalvoorkoming

9. Internationaal beleid
Identiteitsvragen
VRAAG
De gemeente heeft een internationale samenwerking met een stad of gemeente
uit de Derde Wereld.
De gemeente neemt deel aan de FairTradegemeente-campagne.

De gemeente ondersteunt projecten ontwikkelingssamenwerking in het zuiden.
De burgemeester is lid van het ‘Mayors for Peace' (burgemeesters voor de vrede)
netwerk.

TOELICHTING
Meer informatie over de stedenband krijg je onder andere op
www.vvsg.be
De gemeenten die meedoen aan de campagne proberen de titel
FairTradegemeente te krijgen. Hiervoor moet de gemeente voldoen
aan zes criteria. Het laatste criteria draait rond duurzame productie
en consumptie en geeft mogelijk om samen te werken met de
milieubeweging.
Meer informatie: www.ikbenverkocht.be
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‘Burgemeesters voor de vrede’ is een internationaal netwerk dat werd
opgericht door de burgemeester van Hiroshima naar aanleiding van
de 60ste verjaardag van de atoombombardementen te Hiroshima en
Nagasaki. Het netwerk zal proberen druk uit te oefenen op de
Toetsingsconferentie voor het nucleair Non-proliferatie Verdrag in mei
2005 van de VN te New York. Het netwerk probeert het internationale
bewustzijn rond nucleaire wapens aan te zwengelen.
Meer informatie:www.moederaarde.be

Perceptievragen
VRAAG
Is de samenwerking met de zustergemeente in het Zuiden voldoende gebaseerd
op wederkerigheid?
Is het middenveld (de GROS) voldoende betrokken bij de uitbouw van de
stedenband?
Is de gemeente aangesloten bij een internationale campagne met betrekking tot
Duurzame Ontwikkeling of Lokale Agenda 21.

TOELICHTING

0

1

2

3

X
Voorbeelden:
ICLEI, Sustainable Cities, Charter van Aalborg, Klimaatverbond, …

X
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NVT
?

NABESPREKING

Na het invullen van duurzaamheidspiegel, wat valt jullie op? Geef drie punten waarop de gemeente volgens jullie goed scoort en
waar ze met andere woorden een pluim verdient.
1. ENERGIE .............................................................................................................................................................................................
2. DERDE WERELD ...................................................................................................................................................................................
3. INBREIDEN WOONGEBIEDEN .................................................................................................................................................................
Geef drie punten waarop de gemeente slecht scoorde en waaraan ze de volgende jaren zou moeten werken.
1. ACTIEF BESCHERMEN OPEN RUIMTE & ZONEVREEMDE BOSSEN ( groene RUP’ s ) & NATUURGEBIEDEN............................................................
2. PARTICIPATIE & COMMUNICATIE MET BURGERS EN BURGERESSEN EN MIDDENVELD....................................................................................

3. INBREIDING INDUSTRIEGEBIEDEN & INVENTARISERING LEEGSTAND ( 36, 2 % ) + ZWERFAFVAL...................................................................
Welke mogelijkheden zien jullie voor samenwerking tussen de verschillende adviesraden die betrokken waren bij het invullen
van de duurzaamheidsspiegel?
Ideeën RONDE TAFEL RAAD ( on line op www.ggf.be bij particpatie ) ernstig nemen ...........................................................................................
Gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie adviesraden met wereldwinkelkoffie en verbinding met elkaar ..................................................................
THUIS IN DE STAD FORUM ( voor herhaling vatbaar ) .....................................................................................................................................
Welke mogelijkheden zien jullie om duurzame ontwikkeling een meer centrale plaats in het lokale beleid te geven?
* OVERHEID MOET MEER ACTIEF LUISTEREN NAAR DE ADVIESRADEN ..............................................................................................................
* OVERHEID DIENT PLEINVREES TE OVERWINNEN EN DIENT ACTIEGROEPEN VOORAL TE BESCHOUWEN ALS MEDESTANDERS VOOR MEER
KWALITEIT : KOMT UIT UW KOT ..................................................................................................................................................................
* POLITIEKE PARTIJEN FUNCTIONEREN VEEL TE VEEL ALS EILANDEN EN RESERVATEN VOOR DE EIGEN SOORT : meer mengen en
samenwerken ...........................................................................................................................................................................................

www.sla21.be

De Vlaamse Duurzaamheidsspiegel
1. Informatiefiche
Deze fiche moet niet op de vergadering besproken worden, maar dient voor het Steunpunt Lokale Agenda 21 als achtergrond informatie.
Gemeente: Brugge ..................................................

Datum: 20/02/06 + 4 maart 2006..........

Naam van eindverantwoordelijke/contactpersoon voor invulling van deze lijsten: LUC VANNESTE .........................................................................
Organisatie/functie: HANZESTADCOALITIE VOOR EEN DUURZAME EN DIERBARE STAD ........................................................................................
Adres: ’ t KLOOSTERHOF 63 - 8200 BRUGGE.................................................................................................................................................
Telefoon: 050/390957 ................................................................................................................................................................................
e-mail: hanzestadcoalitie@skynet.be site www.ggf.be ....................................................................................................................................
1. Werd er bij het invullen van deze lijsten samengewerkt met lokale ambtenaren of mandatarissen1?
 Burgemeester : neen
 Schepen van Duurzame Ontwikkeling : neen
 Schepen van milieu : neen
 Schepen van Ontwikkelingssamenwerking : neen
 Andere Schepenen: neen ........................................................................................................................................................................
 Gemeentesecretaris
 Duurzaamheidsambtenaar
 Milieuambtenaar
 Ambtenaar Ontwikkelingssamenwerking


Andere ambtenaren: ja maar incognito

2. Welke verenigingen en adviesraden waren bij de invulling aanwezig?
Partners Hanzestadcoalitie ( zie www.ggf.be ) ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................

3. Zijn er in uw gemeente acties, maatregelen, … die in deze lijsten geen plaats kregen, maar er wel één verdienen?
Geef een korte omschrijving

HANZESTADPROJECT ?
RONDE TAFEL RAAD ?

...............................................................................................................

STADSJUTTERS VOOR ZWERFAFVAL ?
4. Hebt u nog andere opmerkingen met betrekking tot deze Duurzaamheidsspiegel, waarmee we volgens u in

volgende edities rekening moeten houden?

...............................................................................................................................................................................................................
Hartelijk dank voor jullie medewerking!
Steunpunt Lokale Agenda 21

1

Indien enkele schepen meerdere van de vermelde bevoegdheden onder zich heeft, gelieve dit aan te geven.

www.sla21.be

De Vlaamse Duurzaamheidsspiegel
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