
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  30 april 2021 
Kenmerk 21.016 
Onderwerp Klimaatactieplan voor Oosterzele! 
 

In zitting van 29 april heeft de gemeenteraad het klimaatactieplan en de bijhorende tabellen met 
mitigatie- en adaptatiemaatregelen vastgesteld. Nu kan Gemeente Oosterzele verder werk 
maken van de daarin vastgelegde acties en maatregelen. 
 
Met het ondertekenen van het Europsese burgemeestersconvenant engageerde Gemeente 
Oosterzele zich om de CO2-uitstoot op het grondgebied tegen 2030 te reduceren met 40%. Een 
ander engament is het uitwerken van een adaptieplan om zich te wapenen tegen de effecten van 
de klimaatverandering. Voor het halen van deze doelstelling is het opstellen van een duurzaam 
enegie- en klimaatactieplan een vereiste. Onder begeleiding van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en twee studiebureaus (ZES en Sumaqua) werd tijdens 2020 een volledig traject afgelegd met als 
resultaat een klimaatactieplan op maat van de gemeente. 
 

Blijven inzetten op participatie 

Bij het afgelegde traject werden zowel de gemeentelijke diensten, inwoners, lokale en regionale 
experten betrokken; diverse onderwerp kwamen aan bod om zo tot een duurzaam - en op maat 
van de gemeente - klimaatactieplan te komen. 
 
Tijdens een laatste participatiemoment op 8 maart l.l. werden de finale actietabellen met 
mitigatie- en adaptatiemaatregelen voorgesteld aan de belanghebbenden. Na goedkeuring van 
het actieplan kan het bestuur van start gaan met de uitvoering ervan. Doordat verschillende 
beleidsdomeinen en een ruim deel van de betrokkenen rechtstreeks betrokken zijn, blijven 
samenwerking en participatie een belangrijk gegeven.  
 
Het traject 
In zitting van 25 maart l.l. nam de gemeenteraad kennis van het voorstel tot klimaat- en 
energieactieplan voor Oosterzele. 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 stonden de bespreking van de acties en de goedkeuring van het 
actieplan op de agenda. 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. 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzame_energie


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. 
 
Continue opvolging 
Het klimaatactieplan is geen statisch gegeven tot 2030, maar vraagt regelmatige aftoetsing, 
evaluatie en bijsturing van de maatregelen om tot resultaten te komen. Om meer slagkracht te 
hebben, is de Gemeente ook aangesloten bij het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Elke twee jaar na de ondertekening moet een monitoringplan worden ingediend en elke vier jaar 
na ondertekening wordt de uitstootinventaris geüpdatet. 
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