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Handvest
voor duurzame ontwikkeling
Sint-Lambrechts-Woluwe

A

De klimaatveranderingen bestrijden en de
atmosfeer beschermen

ONZE 8 ACTIES
A.1 INVESTEREN IN ENERGIEBESPARING

Door de gemeentegebouwen te isoleren, door de verwarming en verlichting te renoveren, en gebouwen te
bouwen waarvan het energieverbruik erg zwak is per vierkante meter (passief gebouw).

A.2 DE FIETS-EN VOETGANGERSINFRASTRUCTUUR ONTWIKKELEN

Door het creëren van beter bewegwijzerde en veiligere gemeentelijke fietsroutes, door het ontwikkelen van
nieuwe fietspaden en straten, door het ondersteunen van de aanleg van fietspaden, met name voor kinderen in de
laatste jaren van de basisschool (5e en 6e).

A.3 GEBRUIK VAN HERNIEUWBARE ENERGIE

Voortzetting van de installatie van zonnepanelen op de daken van de gemeentegebouwen.

A.4 BEVORDERING VAN DE INTERMODALITEIT VAN HET VERVOER

Door het vergroten van de parkeergelegenheid voor fietsen in de openbare ruimte (boxen, bogen), met name in de
buurt van het openbaar vervoer (beveiligde parkeerplaatsen), maar ook voor voertuigen van fietsdelen (fietsen,
scooters, steps, etc.), en door het ontwikkelen van het aanbod aan elektrische oplaadstations op de weg.

A.5 AANMOEDIGEN VAN ZACHTE VERVOERSWIJZEN

Door het versterken van het systeem van de voetgangersrijen in de gemeentescholen, door het instellen van zones
met voorrang voor voetgangers (zones 30), door het aanleggen van nieuwe promenades op de westelijke helling
van de Woluwe, door het sensibiliseren van de inwoners en het gemeentepersoneel voor het gebruik van de fiets.

A.6 DE BEWONERS HELPEN OM HUN ENERGETISCHE IMPACT TE BEPERKEN

Door de inwoners in hun dagelijkse gedragingen te sensibiliseren en hen te ondersteunen bij het verminderen van
het energieverbruik met de steun van het Gewest (energiesubsidies voor het Huis van Energie- Homegrade en
energiepremies van Leefmilieu Brussel).

A.7 HET GEMEENTELIJKE WAGENPARK PROPERDER MAKEN

Door oudere voertuigen, voornamelijk de zware dieselwagens, te vervangen en de voorkeur te geven aan
elektrische en CNG (gecomprimeerd aardgas), om de lage-emissiezone te respecteren.

A.8 EEN KOOLSTOFBALANS OPSTELLEN VAN DE VERMEDEN BROEIKASGASEMISSIES IN
GEMEENTEGEBOUWEN
Door het ophangen van energieprestatiecertificaten bij de ingang van gebouwen, zodat iedereen de
energieprestatie ervan kan zien.
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B

Behoud van de biodiversiteit
en de natuurlijke hulpbronnen

ONZE 8 ACTIES
B.1 BEHOUD VAN NATUURGEBIEDEN IN HET LICHT VAN DE VERSTEDELIJKING

Door zich krachtig te blijven verzetten tegen overmaatse stadsprojecten en door zich te blijven verzetten tegen
de verstedelijking van de groene longen die bijdragen aan het stadslandschap.

B.2 BESCHERMING VAN DE BOMEN VAN DE GEMEENTE

Door het behoud van bomen, die essentieel zijn voor de luchtzuivering, de CO2-opslag, de vogels en de
bestrijding van overstromingen. Door ze in de kijker te zetten via het organiseren van conferenties en
dendrologische wandelingen.
Door het verbeteren van de informatie bij het afgeven van vergunningen voor het kappen in groene gebieden en
door het gewest voor te stellen de broedperiode te verlengen.

B.3 HET VERGROENEN VAN DE OPENBARE RUIMTE EN DE SPEELPLAATSEN

Door het planten van nieuwe soorten bomen en struiken om overstromingen en de opwarming van de aarde
tegen te gaan bij projecten voor de herinrichting van wegen. Demineraliseren van de speelplaatsen van scholen
om de permeabiliteit ervan te verbeteren.

B.4 ZORGEN VOOR BIODIVERSITEIT EN RUST IN DE BUURTEN

Door in de wijken inheemse en gediversifieerde aanplantingen te voorzien om ze een gastvrije omgeving
voor fauna en flora te maken (bloemrijk grasland, heggen, late maaigebieden, honingdragende planten,
insectenhotels, ...).
Door de vermindering van het lawaai dat schadelijk is voor de mens en de lokale fauna door versterking van de
maatregelen die zijn voorzien in het gemeentelijk plan voor de bestrijding van geluidshinder (met inbegrip van
de voortzetting van de strijd tegen het overvliegen van vliegtuigen).

B.5 SENSIBILISEREN VAN HET RESPECT VOOR DE NATUUR EN HET MILIEU

De bewoners sensibiliseren voor de strijd tegen milieuvervuiling (met inbegrip van elektromagnetische
vervuiling) tijdens grote gemeentelijke of gewestelijke evenementen en het behouden van de traditie van het
opruimen van groene ruimten.

B.6 HET ONTWIKKELEN EN OPNIEUW VERBINDEN VAN WATERLOPEN

Door het ontwikkelen van het water en de vochtige zones van de Woluwevallei.

B.7 HET AANGAAN VAN PARTNERSCHAPPEN MET NATUUR- EN MILIEUORGANISATIES

Het ondersteunen en bevorderen van lokale verenigingen die zich inzetten voor het behoud van de flora en
fauna door middel van conferenties, samenwerking op openbare evenementen en het verlenen van subsidies.

B.8 DE BEGRAAFPLAATSEN BEHEREN OP EEN ECOLOGSCHE MANIER

Door het uitvoeren van onderhoudsmaatregelen zonder onkruidverdelgers op de twee gemeentelijke
begraafplaatsen (bezaaien met gras van de paden, rationalisatie van de ruimtes, nieuwe aanplantingen,
didactische panelen, etc.).
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C

Een ontwikkelingsdynamiek die gebaseerd is op verantwoorde
productie- en consumptiepatronen

ONZE 8 ACTIES
C.1 VERBOD OP HET GEBRUIK VAN PLASTIC VOOR EENMALIG GEBRUIK BINNEN DE ADMINISTRATIE
Eliminatie van het gebruik van plastic flessen en bekers en voorkeur voor alternatieven voor plastic voor
eenmalig gebruik (gerecycleerd, biologisch afbreekbaar plastic of enig ander duurzaam materiaal) bij
overheidsopdrachten.

C.2 HET OPTIMALISEREN VAN DE AFVALSORTERING EN -RECYCLAGE

Door het stimuleren van het sorteren van afval (sigarettenpeuken, blikjes, plastic doppen, keukenafval, etc.).
Door het selectief inzamelen van afval op openbare plaatsen.

C.3 DOOR HET VERSTERKEN VAN DE DUURZAAMHEIDSCRITERIA VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN
Door de keuze van milieuvriendelijke producten en materialen in de aankopen en investeringen van de
gemeente aan te moedigen, door de circulaire economie te ondersteunen of door gebruik te maken van
ondernemingen uit de sociale economie.

C.4 DE KORTE KETEN EN DE LOKALE EN DUURZAME HANDEL PROMOTEN

Door het promoten van Belgische producenten, indien mogelijk in de buurt van onze gemeente, door de
oprichting van nieuwe SAGAL’s (Solidaire Aankoopgroep van Agro-ecologische Landbouw) in de wijken en
scholen, en door het ondersteunen van bedrijven die lokale producten aanbieden.

C.5 HET VERMINDEREN VAN AVAL EN HET STIMULEREN VAN REPARATIE, HERGEBRUIK EN HET
UITLENEN VAN VOORWERPEN
Door het stimuleren van «zero waste» initiatieven bij gezinnen, bedrijven en binnen onze administratie
(herbruikbare bekers, giften,...).

C.6 DE GEMEENTESCHOLEN VOORZIEN VAN EEN LABEL EN KWALITATIEVE MAALTIJDEN GARANDREN
Door maaltijden aan te bieden die voldoen aan de aanbevelingen van Leefmilieu Brussel, met name door het
verkrijgen van het «Good Food»-label voor schoolkantines, door het garanderen van seizoensproducten en door
te voldoen aan strenge «biologische» of «fair trade»-normen.

C.7 STEUNEN VAN DE BURGERS IN HUN INSPANNINGEN VOOR HET MILIEU EN HEN BETREKKEN BIJ
HET NEMEN VAN BESLISSINGEN
Door de inwoners te helpen bij de ontwikkeling van projecten die bijdragen tot de leefbaarheid en het respect
voor het milieu (compost, collectieve moestuinen, boomgaarden, enz.) in hun buurt. Door de bevolking in staat
te stellen deel te nemen aan de besluitvorming, met
name dankzij het participatieve budget.

C.8 DE GOEDE MILIEUPRAKTIJKEN VAN DE
BURGERS FINANCIEEL ONDERSTEUNEN

Door versterking van het bestaande systeem
van gemeentelijke premies: installatie van
zonnecollectoren, installatie of renovatie van een
regenwaterrecuperatiesysteem, vergroening van
platte daken, aankoop van een compostvat en het
opgeven van een voertuig.

4

Handvest Duurzame Ontwikkeling

