
 

 

Bijlage: 

Subsidies lokale klimaatprojecten: Gemeenten voor de toekomst 

 

 

Goedgekeurde projectaanvraag Gemeente 

Klimaatslimme lokale evenementen 

Ecolife begeleidt de gemeenten bij het verduurzamen van 

evenementen.  

Diksmuide en Harelbeke  

  

Autodeelactieplan: van analyse tot concrete maatregelen 

Autodelen.net begeleidt gemeenten bij de opmaak van een 

autodeelactieplan.   

Brugge, Damme en 

Poperinge  

Cocreatie voor gesmaakt participatietraject  

Ecolife zet samen met de gemeente een participatietraject op 

om de input van en het draagvlak bij burgers, middenveld, 

bedrijven en andere stakeholders te verzekeren. 

Ieper, Poperinge  

Klimaatgroenscan en klimaatgroenplan voor de bebouwde omgeving 

van de gemeente  

BOS+ helpt de gemeente met het uitvoeren van een 

Klimaatgroenscan en het opstellen van een Klimaatgroenplan. 

De focus ligt op risicozones voor hitte-eilanden, kansen voor 

biodiversiteit en zachte recreatie. 

Kortrijk 

Een gebouw of wijk circulair hertekenen: trajectbegeleiding 

VIBE helpt de gemeente bij het duurzamer inpassen van een 

gebouw in de omgeving. Dit vergt een holistische en 

multidisciplinaire aanpak. Voor dit project wordt ook Acasus, het 

provinciaal steunpunt duurzaam bouwen en wonen van de 

Provincie, nauw betrokken.   

Izegem 

Verenigd voor het Klimaat  

Ecolife helpt de gemeente om haar verenigingen (jeugd, socio-

cultureel, sport, religieus, muziek) actief te betrekken in het 

klimaatverhaal.  

Harelbeke 

Klimaatneutrale organisatie: interne klimaatacties via Ecoteam op het 

werk  

Ecoteam@work is de professionele trajectbegeleiding van 

Ecolife gemeenten die hun medewerkers actief bij milieuzorg 

en klimaatacties willen betrekken. 

Izegem en Torhout  

Het klimaatplan van woord naar daad 

Het klimaatactieplan is klaar, wat nu? Tijd voor de uitvoering. 

Ecolife faciliteert de dienstoverschrijdende samenwerking 

binnen het gemeentebestuur.  

Wevelgem  



 

Goedgekeurde projectaanvraag Gemeente 

Van burgerinitiatief tot energiecoöperatie: antwoorden voor gemeenten 

REScoop.Vlaanderen maakt gemeenten wegwijs in de wereld 

van burgercoöperaties, biedt inzicht en antwoorden op maat en 

begeleidt burgerinitiatieven op weg naar volwaardige 

energiecoöperatie. 

Tielt 

Eetbare buurt of stad 

Velt helpt de gemeente om lokale  voedselproductie te 

stimuleren door sociale buurtprojecten op te starten. 

 

Kortemark  

Een Wonderwoud(je) in jouw gemeente 

Met Wonderwoudjes ondersteunt BOS+ gemeenten om kleine, 

toegankelijke, speelvriendelijke en biodiverse 

groenvoorzieningen aan te leggen. 

Deerlijk, Hooglede, 

Lendelede, Lo-Reninge, 

Menen, Torhout en 

Waregem  

Een strategie voor voedselverlies: co-creatie in drie stappen 

Recent onderzoek toont aan dat het terugdringen van 

voedselverspilling de derde meest impactvolle oplossing is voor 

klimaatverandering. Het gebruik van voedseloverschotten is 

ook een  kosteneffectieve manier om mensen in nood te 

helpen. FoodWIN helpt gemeenten om dat concreet waar te 

maken: via een co-creatieproces met lokale stakeholders zetten 

we een voedselstrategie op, van diagnose tot actieplan en 

taskforce. 

Oostende, Oostkamp en 

Wervik  

Groene leefstraten: via een participatief traject naar meer groen 

In dit participatief traject staan de wensen van de buurt 

centraal. Met de buren bekijken we hoe we pleintjes en straten 

kunnen vergroenen en ontharden, door bijvoorbeeld een 

tegeltuintje, een moestuin in plaats van een parkeerplek of een 

klimmende wingerd langs de gevel. Natuurpunt CVN verwerkt 

alle ideeën tot een ontwerpplan, dat volledig wordt opgemaakt 

op de principes van ecologische groenzorg.  

Kuurne en Wervik  

 


