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Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij gaan voor een vlotte mobiliteit  

Om in de toekomst een vlotte mobiliteit 

te creëren gaat iedereen het liefst op pad 

met de fiets of te voet: dat is veilig en 

aangenaam. Daarvoor moet alles wat je 

nodig hebt zich dichtbij bevinden. Peer 

geeft alvast het goede voorbeeld door 

het stadscentrum met zijn winkels, 

scholen en ondernemingen vlot 

bereikbaar te maken met de fiets. En dat 

alles in nauw overleg met de 

buurtbewoners.  

Praktijkcase vlotte mobiliteit: 

Veel meer fietsers door fietsstraat in Peer  

Sinds december 2016 loopt er een 

fietsstraat dwars doorheen het historische 

stadscentrum van Peer. De fietsers 

krijgen ruimte om veilig en comfortabel te 

fietsen; de auto is te gast.  

“Ons doel is om de Perenaren meer op de 

fiets te krijgen, zeker voor de korte 

verplaatsingen. De fietsstraat is daarvoor 

een belangrijke hefboom en uithangbord. 

Uit metingen blijkt dat het aantal fietsers 

in het stadscentrum al na enkele 

maanden sterk is toegenomen,” aldus 

Burgemeester Steven Matheï (CD&V).  

 

Meer info: Burgemeester Steven Matheï (CD&V), 011 61 07 00 of fietsstraat@peer.be 

 

 



 

Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij werken aan een circulaire economie 

In een circulaire economie komt er 

bijna niets nog in het vuilnis terecht. 

Apparaten gaan langer mee en je deelt 

spullen met je buren. Aan wegwerp 

doen we niet meer. Grondstoffen 

blijven waar ze thuishoren - in de 

grond. Bij het Centrum voor 

Economische Ongehoorzaamheid 

hebben ze dit perfect begrepen. Zij 

doen er alles aan om die circulaire 

economie van de toekomst te 

realiseren. 

 

Praktijkcase circulaire economie: 

Centrum roept op tot ongehoorzaamheid 

Wie ongehoorzaam is, heeft lef, neemt 

initiatief en streeft naar positief overleg. 

Stap voor stap.  

Een groep enthousiaste vrijwilligers 

voegde de daad bij het woord en 

creëerde een bruisende plek waar ze 

experimenteren met nieuwe vormen 

van economie; van geef- ruil- en 

deeleconomie tot burgercoöperatieven 

en korte ketens. De focus ligt op samen 

uitproberen en innoveren zodat burgers 

zelf de motor van verandering kunnen 

zijn. Het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid (CEO) biedt een mix aan 

activiteiten zoals repair café’s, geefpleinen, upcycle momenten afgewisseld met lezingen 

die een nieuwe blik werpen op ons consumptiegedrag. “Door onze aanpak komen 

verrassende thema’s aan bod en we zien steeds nieuwe geïnteresseerden opduiken. Dit 

sterkt ons in de overtuiging dat er nood is aan dit soort ruimtes en initiatieven. Er borrelt 

wat in het CEO,”  aldus Magda Peeters.  

Meer info:  



 

Magda Peeters 0473 170 512 - peeters.magda@gmail.com 

 

Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij bouwen aan een ondernemende kern 

Kernversterking is een belangrijk 

instrument in de transitie naar een 

duurzame samenleving. Een bruisend 

centrum waar het goed leven is, staat 

centraal. De detailhandel en de horeca 

spelen hier een grote rol in. Maar ook 

vrije beroepen, dienstenbedrijven, 

creatievelingen en kleinschalige productie 

doen een buurt bruisen. Alles dicht bij 

elkaar, zodat je er makkelijk te voet of 

met de fiets komt. Dit is het toekomstmodel 'De Bedrijvige Kern' waar UNIZO naar 

streeft. In Aalst starten ze nu al met het realiseren van dit model.  

Praktijkcase ondernemende kern: 

bAsta! laat Aalst anders beleven 

Met bAsta! wil Aalst zijn 

kernwinkelgebied transformeren in een 

bloeiende en aantrekkelijke plaats. 

Samen met zo’n 200 ondernemers uit 

de binnenstad ging het stadsbestuur op 

zoek naar het unieke karakter van het 

Aalsterse winkelhart.  

“Vandaag draait alles rond beleving. 

Mensen willen een bruisende stad om 

in te winkelen. Met bAsta! zetten we in 

op een aantrekkelijke binnenstad. Samen met de handelaars vormen we een tandem: zij 

creëren een wauw gevoel in hun winkel en de stad trekt dit door in haar winkelstraten,” 

vertelt Schepen van economie Katrien Beulens (CD&V) 

Meer info: Projectcoördinator Thomas Verdoodt, thomas.verdoodt@aalst.be, 
053/72.37.82 

Foto: Gert Swillens 
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Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij gaan voor gezonde, lokale voeding 

Wat je in de toekomst op je bord krijgt, is 

gezond, smaakvol en komt uit je eigen buurt. 

Inwoners kweken hun eigen groenten in 

samentuinen of kopen bewuster bij lokale 

boeren. Zij krijgen een eerlijke prijs en de 

voeding die ze produceren, is vooral 

plantaardig en biologisch, zodat de bodem, het 

water en de lucht zuiver blijven. Voedsel 

verspillen gebeurt nauwelijks nog. 

 

Praktijkcase lokale voeding: 

Ontmoetingen in de samentuin 

De Vereniging voor Ecologisch Leven en 

Tuinieren (Velt) deelt een pluim uit aan Kortrijk. 

Deze stad telt maar liefst 12 samentuinen en 

samen met het OCMW pakken ze 

voedselverspilling aan.  

Frank Petit-Jean van Velt is actief als 

moestuinexpert en praktijkbegeleider van twee 

samentuinen. “Een samentuin is beslist een 

verrijking voor de buurt en gemeente. 

Deelnemers genieten er van sociale contacten. 

Ze leren tuinieren, zowel van elkaar als van de praktijkbegeleider. Buurtbewoners 

ontmoeten elkaar, organiseren oogstfeesten en ontvangen klassen van nabije scholen”. 

Om voedselverspilling tegen te gaan, halen leerwerknemers voedseloverschotten bij 

lokale landbouwbedrijven, groothandelsmarkt, bakkers, fruit- en groenteveilingen en 

marktkramers. Die gaan naar mensen in kansarmoede. De leerwerknemers krijgen op 

deze manier bovendien een laagdrempelige werkervaring aangeboden. 

Meer info  

Frank Petit-Jean, Velt, 0468 18 90 40, frank.petit-jean@velt.be (samentuinen en lokale 

voedselstrategieën) - Gerda Flo, 056 27 82 41, Gerda.flo@kortrijk.be (over Food Act) 

Foto: Haryanti Frateur  
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Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij werken aan een kwaliteitsvolle, groene leefomgeving 

We leven in groene, gezellige wijken met 

samentuinen en groen speelweefsel. Wonen, 

werken en winkelen wordt gegroepeerd. Extra 

woningen die nodig zijn bouwen we zoveel 

mogelijk in of rond de kernen, makkelijk te 

bereiken met fiets, trein en bus. Dat is de 

ruimtelijke ordening van de toekomst. Zo blijft 

er ruimte voor echte natuur en duurzame 

landbouw in Vlaanderen. Bekkevoort pakte zijn 

ruimtelijke ordening grondig aan.  

 

Praktijkcase kwaliteitsvolle, groene leefomgeving: 

Klimaatpionier van Vlaams-Brabant 
 

Benny Reviers (sp.a) is al zestien jaar 

Schepen, bevoegd voor Milieu, Ruimtelijke 

Ordening en Mobiliteit in Bekkevoort. Zijn 

plan? De dorpskernen verdichten, maar 

tegelijk ook plaats maken voor groen. Bij zijn 

zoektocht naar klimaatoplossingen betrekt hij 

zoveel mogelijk de inwoners: samen met hen 

wil hij van Bekkevoort een duurzame 

gemeente maken. Hij wordt niet voor niets de 

klimaatpionier van Vlaams Brabant genoemd.  

“We willen zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke diensten in het 

centrum op te trekken. Toen deze ruimte te klein bleek, trokken we niet naar de rand 

maar kozen we ervoor om het gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang tegen de 

sociale appartementen aan te bouwen. De open ruimte met speelplek bleef daardoor 

open. We willen dat iedereen alles zonder wagen kan bereiken. Daarom openden we ook 

verschillende doorsteken voor fietsers en voetgangers. Zo maken we Bekkevoort veilig, 

gezond en gezellig.” 

 

Meer info 

Schepen Benny Reviers - 0476/98 91 12- benny.reviers@bekkevoort.be 



 

Streefdoel Zo Dichtblij: 

Wij bouwen samen aan een klimaatneutrale gemeente 

Zelf in je gemeente de 

klimaatverandering tackelen. Door 

zonnepanelen te installeren 

bijvoorbeeld, of door mede-eigenaar te 

worden van een windmolen. Bovendien 

zorgen we ervoor dat er zo weinig 

mogelijk energie verloren gaat. Hoe 

krijg je dit als gemeente allemaal voor 

elkaar? Door de handen in elkaar te 

slaan met de inwoners van je 

gemeente, net zoals Hove heeft gedaan.  

 

Praktijkcase hernieuwbare energie:  

Samen bereik je meer 

Hoe kom je te weten wat er echt leeft in je 

gemeente? Door er samen met je inwoners 

over te praten. Zo trok de gemeente Hove 

naar de Vredewijk met de vraag: Hoe krijgen 

we de hele wijk energiezuinig gerenoveerd. 

Het actieve wijkcomité zette zijn schouders 

onder het initiatief en op een gure herfstavond 

kropen een 50-tal inwoners dicht bij elkaar om 

na te denken hoe ze buren konden motiveren 

om hun woningen te isoleren.  

De gemeente ging aan de slag met de suggesties van de wijkbewoners en kwam op de 

proppen met een concreet aanbod. IGEAN en de coöperatie ZuidtrAnt trekken naar de 

wijk voor renovatie-audits.  

Maar daar blijft het niet bij. Er komt ook een beurs over duurzaam wonen en bouwen, 

een groepsaankoop dakisolatie en een energiewandeling in de wijk. De wandeling 

gebeurt met een warmtecamera in de hand. Zo kun je zien waar je woning energie 

verliest. De inwoners zullen creatieve excuses moeten verzinnen om niet mee te doen 

met dit renovatie aanbod in de Vredewijk.  

Meer info  

Els Lauwers, duurzaamheidsambtenaar gemeente Hove, 03 460 33 26 




