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Hoe zal Eeklo de klimaatdoelstellingen halen?
Eeklo moet meer doen om zijn energieambities waar te maken.  
Enerzijds door gezinnen te stimuleren energie te besparen, anderzijds 
door zelf volop in te zetten op duurzame energie.
Eeklo heeft enorme klimaat- en energie-
ambities. Met de ondertekening eind 2016 
van de burgemeestersconvenant is een 
traject uitgezet om tegen 2030 40 procent 
minder CO2 uit te stoten. Als je weet dat 
een gemeente (met zijn diensten en gebou-
wen) maar zelf voor ongeveer 2 procent 
verantwoordelijk is voor de CO2 uitstoot, 
hoe denkt Eeklo dan de doelstelling te 
kunnen halen?

Als we kijken naar het aantal zonnepa-
nelen bij de gezinnen per 1.000 inwoners, 
stellen we vast dat Eeklo slechts op de 259ste 
plaats staat. Met andere woorden, aan de 
staart van het peloton. 

Wat kan een stad als Eeklo dan wel doen? 
De stad Eeklo moet de gezinnen en bedrij-

ven vooral motiveren om zelf te investeren 
in energiebesparing en groene energie, 
door zelf het goede voorbeeld te geven. Dat 
kan door op de eigen overheidsgebouwen 
zonnepanelen te plaatsen, isolatiewerken 
uit te voeren om energie te besparen, te 
kiezen voor wagens op aardgas, elektrisch 
of hybride, maar vooral door de cijfers 
goed, tijdig en transparant te verzamelen. 
En wat blijkt? Volgens de officiële website 
(www.burgemeestersconvenant.be) vindt 
men niets terug over het huidige ener-
gieverbruik van de stadsgebouwen of het 
wagenpark : 0 procent, dat kan toch niet? 

Eeklo heeft dus nog heel wat werk om 
hun eigen doelstellingen te halen. Of is dit 
enkel gebakken lucht?

Voor een milieuvriendelijk Eeklo!
N-VA Eeklo wil, samen met onze energie en milieuspecialisten, 
meedenken over een duurzaam leefmilieu, voor onszelf en voor onze 
kinderen.

Een stad besturen vraagt behalve visie op 
mobiliteit, ruimtelijke ordening, sociaal 
weefsel, ondernemen, ook visie op onze 
relatie met het milieu. Mens en milieu. 
Het is soms een moeilijk huwelijk.

Een rationeel en milieuvriendelijk ener-
giegebruik is meer dan ooit nodig. Dit is 
geen ver-van-mijn-bed-probleem. Zowel 
op individueel als op lokaal bestuurlijk 
vlak is actie noodzakelijk.

N-VA Eeklo wil, samen met onze energie 
en milieuspecialisten, meedenken over 

een duurzaam leefmilieu, voor onszelf 
en voor onze kinderen. Wat is de taak 
van het beleid, waar moeten we de indi-
viduele aanpak stimuleren, hoe kunnen 
we het best een compromis vinden 
tussen een gezonde en propere leefomge-
ving en de portemonnee van de mensen? 
Want ook dat is vooruitziend besturen. 
N-VA is er klaar voor.

  Danny Plaetinck 
Voorzitter

  Andries Gryffroy 
Vlaams Volk- 
svertegenwoordiger 
Energiespecialist 
N-VA

Hilde 
Lampaert 

voor de 
camera!

  Bekijk Hilde Lampaerts filmpje. Surf naar 
www.facebook.com/hildelampaertEeklo of 
scan de QR-code.
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Samen voor een gezonder klimaat 
Ik ben bezorgd. En ongetwijfeld niet als enige. We moeten met z’n allen blijven inzetten op een goed 
afvalsortering. We gebruiken beter herbruikbare spullen dan mee te doen aan de wegwerpmaatschappij. 
Maar een nog veel erger probleem dan een propere Aarde, is de klimaatopwarming. 

Pieter Boussemaere, historicus aan de 
Vives-hogeschool te Brugge legt het 
probleem haarfijn uit in zijn boek ‘Eerste 
hulp bij klimaatverwarring’. De drie fossiele 
brandstoffen die CO² uitstoten, namelijk 
aardolie, aardgas en steenkool, moeten we 
mijden. Onze klimaatopwarming is een 
energieprobleem dat een goede aanpak 
vraagt. N-VA erkent dit probleem. In Eeklo 
kunnen we al heel veel doen. 

Wij verlangen geen inlevering van 
comfort bij de mensen. We verwachten 
niet dat iedereen zijn auto verkoopt. Wij 
verwachten wel dat Eeklo oplossingen 
zoekt. Wat kunnen we als stad doen? Meer 
premies om de mensen te stimuleren om 
hun CO² uitstoot te reduceren. 

Want de burger kan zelf al veel doen. Denk 
maar aan windbomen, zonnepanelen, 

zonneboilers, driedubbele beglazing, extra 
isoleren, warmtepomp en groene energie. 
Is een algemene stimulans niet beter dan 
een duur warmtenet voor een deeltje van 
Eeklo? 

Onze CO²-uitstoot moet omlaag. We 
moeten met ons allen proberen om 
aardgas, aardolie en steenkool te mijden. 
Kan Eeklo het goede voorbeeld geven? 
Oplaadpalen voor elektrische wagens 
in onze stad voorzien? De openbare 
gebouwen voorzien van groene energie? 
De daken benutten? Wat zou ons 
centrum mooi opfleuren met een aantal 
windbomen! 

Wij kijken alvast vooruit. We engageren 
ons voor de toekomstige generaties, zodat 
zij zo min mogelijk last ondervinden 
van de klimaatopwarming. De 

tweegradengrens die we niet mogen 
overschrijden, is wel heel dichtbij. Aan ons 
allemaal samen om er iets aan veranderen. 

Hybride zonnepanelen zijn zonnepanelen waarmee je zowel 
elektriciteit als warm water kan opwekken. Een hybride 
systeem is een combinatie van een zonnecollector en een 
traditioneel zonnepaneel. 

Een hybride zonnepaneel levert zowel in de zomer als in de 
winter een hogere elektriciteitsopbrengst, door een betere 
koeling in de zomer en opwarming in de winter. 

De totale energieopbrengst van een hybride paneel is 
ongeveer 40 procent hoger dan die van een standaard 
paneel omdat je er zowel warmte als elektriciteit mee kan 
produceren.

Hybride zonnepanelen
Roze zak voor minder 
afval
Komt er binnenkort, 
naast de blauwe PMD 
en de dure witte zak 
voor restafval, nog een 
roze of paarse zak voor 
hard plastic als folies, 
zakjes en botervlootjes? 
Als het van N-VA 
gemeenteraadslid Hilde 
Lampaert afhangt wel.

De positieve 
gevolgen zijn 
duidelijk:
“Het restafval zal per jaar met vele kilo’s verminderen. De 
roze zak kost 25 cent, een pak goedkoper dan de witte zak 
(1,5 euro). Vlamingen kunnen bijzonder goed afval sorteren. 
Afval apart inzamelen, is hier al goed ingeburgerd. Het 
moet onze ambitie zijn om zo weinig mogelijk restafval te 
hebben en alles zoveel mogelijk opnieuw 
te gebruiken. Met de roze of paarse zak 
doen we dat tegen een lage kostprijs voor de 
burger.”

  Marieke Van den 
Bulke 
Bestuurslid

  Hilde Lampaert
Gemeenteraadslid
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Individuele hernieuwbare energie:  
een kwestie van gezond verstand
Eeklo heeft een groot potentieel voor grondgebonden individuele 
warmtepompen. Ze hebben een hoog rendement in vergelijking 
met andere systemen. De N-VA pleit voor een maximale 
ondersteuning van deze energievorm.

Wie nieuw bouwt, moet sinds 2015 een deel hernieuwbare energiebronnen 
voorzien bij de woning. Dit kunnen zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp of 
dergelijke zijn. Sommigen voelen dit misschien aan als een zoveelste bijkomende 
kost. Laten we die bezorgdheid ombuigen tot een gelegenheid om meer bewust 
met energie om te gaan. 

Geothermische warmtepompen
Systemen als geothermische 
warmtepompen zijn weliswaar 
nog duur, maar het rendement 
op de stookkosten is zeer groot. 
Gecombineerd met zonnepanelen, 
is dit een bijna nul-energie systeem. 
We moeten de ambitie hebben om 
ons niet te beperken tot het opgelegde 
minimum, maar ons gezond verstand 
gebruiken en investeren in de 
toekomst. Letterlijk.

Eeklo moet hier de maximale ondersteuning voor geven. Individuele systemen 
geven de mensen immers meer onafhankelijkheid en bescherming tegen 
allerhande prijsstijgingen. Bovendien vormt individuele hernieuwbare energie 
een enorm voordeel tegenover de centrale systemen zoals een warmtenet (zie 
kader hiernaast) en windenergie.

Speelpleintjes: natuur in de stad 
N-VA pleit voor stadsbomen ter compensatie van de 
verdwenen speelpleintjes. Als open ruimte zijn ze niet 
alleen milieuvriendelijk, maar ook een veilige plek voor 
uw kinderen.
Het stadsbestuur moet ervoor 
zorgen dat de kinderen genoeg 
plaats hebben om te spelen en te 
ravotten, op een veilige manier in 
hun eigen buurt. Tegelijk zijn ze 
ook een belangrijke meerwaarde 
als groene buffer in ons steeds 
dichtere bouwstijl. 

De percelen verkleinen steeds 
door de schaarste en bijgevolg 
zijn dergelijke open ruimtes 
een broodnodig alternatief 
als ontspanningsruimte maar 
zorgen ze ook dat niet alles 
volgebouwd staat. Dus naast 
een kindvriendelijke en visueel 

aspect is er logischerwijze ook een 
ecologische dimensie.

Een stadsboom is een investering 
in leefbaarheid. Een gezonde 
boom legt fijn stof vast, koelt 
de stad en zet mens en kind tot 
beweging aan! 

En toch missen we nog steeds 
een alternatief voor de reeds 
verdwenen speelterreinen terwijl 
men toch beloofde om ze te 
compenseren en zelfs te laten 
stijgen in aantal tegen het einde 
van deze legislatuur?

1   Betere energie-efficiëntie 
Minder milieuhinder voor eenzelfde ge-
leverde service. Eén enkele verwarmings-
installatie voor 15, 200 of 1000 woningen 
verbruikt minder en komt goedkoper uit 
dan afzonderlijke installaties. 

2   Gebruiksgemak 
De warmte wordt gewoon aan huis 
geleverd, net als water, gas, elektriciteit. 
Geen gedoe meer met onderhoud en 
herstellingen. 

3   Exploitatie gemeenschappelijke 
warmtebronnen 
Thermale bronnen, vulkanische warmte 
uit de ondergrond of houtsnippers… 
warmte recupereren die een industrie 
produceert.

1   De isolatie van de ondergrondse  
buizen 
Bij een defect aan die isolatie, verliest het 
systeem de warmte in de ondergrond. 

2   De woningen mogen niet te verspreid 
liggen en niet te ver van elkaar gelegen 
zijn

3   Een warmtenet vergt een hoge 
startinvestering.

4   De overlast van straten die moeten 
opengebroken worden, met bovendien 
kans op schade aan de bestaande 
ondergrondse leidingen

Warmtenet

 Peter De Graeve 
Gemeenteraadslid



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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