
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  26 maart 2021 
Kenmerk 21.007 
Onderwerp Op weg naar een klimaatactieplan voor Oosterzele! 
 
In zitting van 25 maart nam de gemeenteraad kennis van het voorstel tot klimaat- en 
energieactieplan voor Oosterzele. Dit verplichte plan in het kader van het 
burgemeestersconvenant bestaat uit mitigatie- en adaptatiemaatregelen. De 
mitigatiemaatregelen zijn gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot en het luik adaptatie 
focust zich op het temperen van de reeds voelbare effecten van de klimaatverandering zoals 
droogte en overstromingen. 
 
Op de gemeenteraad van april volgen de bespreking van de acties en de goedkeuring van het 
actieplan. Daarna kan Gemeente Oosterzele het plan verder bezorgen aan Europa. Het 
Burgemeestersconvenant is nl. een Europese beweging met deelname van lokale en regionale 
overheden die zich vrijwillig engageren om de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame 
energiebronnen op hun grondgebied te verhogen. 
 
Na de goedkeuring kan het bestuur aan de slag om de prioriteiten te bepalen en de volgende 
stappen vast te leggen. 
 
Uitgebreid participatief traject 
Het voorgestelde rapport is het eindresultaat van een participatief traject dat de Gemeente 
doorliep, in samenwerking met de dienst milieubeleidsplanning van de Provincie Oost-
Vlaanderen. De gemeentelijke diensten, inwoners, lokale en regionale experten werden bij het 
traject betrokken. 
 
Een klimaatteam – bestaande uit medewerkers van diverse gemeentelijke diensten en 
beleidsmakers – boog zich over onderwerpen als mobiliteit, wonen, hernieuwbare energie, 
droogte en wateroverlast, …. Daarnaast vonden ook thematische werkgroepen plaats rond de 
belangrijkste thema’s wonen, hernieuwbare energie, mobiliteit en adaptatie. Externe partners en 
experts sloten zich aan bij deze werkgroepen. Gemeente Oosterzele telt een aantal adviesraden; 
ook zij konden hun inbreng delen. Voor de inwoners (incl. bedrijven, organisaties, middenveld, 
…) stond (in maart 2020) een klimaattafel op het programma; een initiatief waaraan maar liefst 
75 mensen deelnamen. 
 
Oosterzele neemt voorbeeldrol op 
Lokale overheden spelen een belangrijke rol bij het afremmen van de gevolgen van de 
klimaatverandering. Het is dan ook evident dat het lokale bestuur een voortrekkersrol en 
voorbeeldfunctie op zich neemt in dit verhaal door het steeds aftoetsen van huidige en 
toekomstige beslissingen aan het actieplan. 
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Continue opvolging 
Na goedkeuring van het actieplan volgt de uitvoering ervan. Ook in die fase bijven 
samenwerking en particitpatie een belangrijl gegeven: er zijn immers meerdere 
beleidsdomeinen en een ruim deel van de bevolking betrokken. Het plan zal regelmatig 
afgetoetst worden zodat waar nodig evaluatie en bijsturing kunnen gebeuren.  
Om meer slagkracht te hebben, is de Gemeente eveneens aangeloten bij het project 
Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 
 
Engagement via burgemeestersconvenant 
De gemeenteraad besliste op 21 november 2019 unaniem om toe te treden tot het Europese 
burgemeestersconvenant, en om aan te sluiten bij het project klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen van SOLVA. Dit betekent dat Oosterzele zich zal inzetten om tegen 2030 de 
CO2-uitstoot met 40% terug te dringen. Dat doet Oosterzele samen met de andere gemeenten 
uit de regio Zuid-Oost-Vlaanderen (klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen).  
Elke gemeente die het burgemeestersconvenant ondertekent, verankert zijn engagement in een 
klimaatactieplan 
 
Op de gemeenteraad van april wordt het klimaatplan voor goedkeuring gebracht en krijgt het 
verdere uitvoering. 
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