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Openingsuren gemeentehuis:  maandag  8.30 – 12 uur & 18 – 20 uur woensdag 8.30 – 12 uur & 13 – 16 uur  
 dinsdag  8.30 – 12 uur (met uitzondering  donderdag 8.30 – 12 uur 
 van de dienst grondgebiedzaken) vrijdag 8.30 – 12 uur 

 

 

DOE MEE VOOR MINDER CO2! 

De gemeente Boortmeerbeek is via het ondertekenen van het burgemeestersconvenant het engagement 

aangegaan om tegen 2020 te trachten 20% minder CO2 uit te stoten. De procentuele verdeling van de CO2-

uitstoot in Boortmeerbeek kan je terugvinden op onderstaand taartdiagram. 45% is afkomstig van de 

huishoudens, 21% van het particulier en commercieel vervoer, 19% van de industrie, 12% van de tertiaire sector, 

en de gemeentelijke diensten (gebouwen, voertuigen, openbare verlichting, …) zelf zorgen voor slechts 2% van de 

gemeentelijke uitstoot. 

Desondanks willen we met een aantal projecten zelf het goede voorbeeld geven, maar zonder jullie hulp kunnen 

we de vooropgestelde doelstelling niet halen. Graag hadden we dus jullie input ontvangen om samen deze 

doelstelling na te streven. Heb je interesse om mee te denken? Vul de vragenlijst op de achterzijde in en steek 

hem tegen 30 oktober 2015 in de brievenbus van het gemeentehuis of stuur hem door naar 

milieudienst@boortmeerbeek.be. Via de website of facebookpagina van de gemeente kan de vragenlijst digitaal 

teruggevonden worden en al dan niet anoniem worden ingevuld. Aarzel dus zeker niet en geef ons je mening! 

Meer informatie: dienst grondgebiedzaken (T 015/51 11 45 (optie 2) – milieudienst@boortmeerbeek.be) 

 

 Het college van burgemeester en schepenen  
De secretaris, De schepenen, De burgemeester, 
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Vragenlijst ‘Doe mee voor minder CO2!’ 

1. Vind je het belangrijk dat jouw gemeente zich engageert om 20% CO2 te besparen tegen 2020? 

 (Helemaal niet)    1             2             3             4             5    (Helemaal wel) 
 

2. Wat zijn volgens jou de opportuniteiten in onze gemeente die het halen van deze ambitie mogelijk moeten 
maken? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. Wat zijn volgens jou de drempels in onze gemeente die het halen van deze ambitie verhinderen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Heb jij de laatste jaren acties ondernomen die je energieverbruik/CO2-uitstoot hebben verminderd of welke 

maatregelen zijn volgens jou geschikt om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van burgers, bedrijven of 
verenigingen te verminderen (Zowel maatregelen gericht naar inwoners als naar bedrijven, scholen, e.a.) ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. Hieronder een korte oplijsting van voorbeelden van projecten, kan je aangeven of je deze projecten al dan 
niet interessant zou vinden? 
 

Project Interessant Niet 
interessant 

 Subsidies rond dakisolatie naar inwoners/bedrijven   

 Voorbeeldwoningen + kijkdagen in Boortmeerbeek   

 Doven straatverlichting   

 Gemeentelijke gebouwen aanpakken   

 Promotie elektrisch rijden, CNG, fietspooling   

 Vergroening gemeente   

 Alternatief vervoer verbeteren (wandel, fiets, busroutes,…)   

 Samenaankoop zonneboilers, zonnepanelen, groene stroom,…   

 Project rond slimme meters, slimme netten   

 Thermografische luchtfoto (warmteverliezen zichtbaar maken)   

 Mogelijke plaatsing windmolens meer ondersteunen vanuit de 
gemeente 

  

 Energiearmoede meer aandacht geven   

 Klimaatvriendelijke evenementen organiseren   

 Bijna Energie Neutraal bouwen, Hoogrendementsglas/ketels 
promoten 

  

 Rationeel energiegebruik stimuleren   

 Duurzame wijkprojecten opstarten   

 Bedrijven/landbouwers in contact brengen met energiebesparende 
technieken 

  

 
6. Zou je een voortrekker willen zijn van een project?  

 
7. Indien we jouw mogen contacteren voor verdere klimaatinitiatieven of om deel uit te maken van onze 

klimaatraad, klankbordgroep of andere werkgroepen, gelieve dan hieronder je contactgegevens (naam, adres, 
telefoonnummer, e-mailadres) achter te laten. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst! 

Ja, welk project? Nee 


