
 
 

PERSBERICHT 
 

                      
“OOK OOSTERZELENAREN ZIJN DEELS 

VERANTWOORDELIJK VOOR DE OPWARMING VAN DE 
AARDE” 

 
De tijd dringt! SVVO pleit voor een bewust klimaatbeleid op 

gemeentelijk niveau 
 
An inconvenient Truth 
De Kapelse huisvrouw Margaretha Guidone op de klimaattop in Naïrobi  
Gun de planeet vijf minuten rust 
Het rapport van de VN over de opwarming van de aarde,…  
 
De klimaatproblematiek is – terecht - de laatste maanden niet meer uit het nieuws. 
 
De mens is voor het grootste deel verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde, zo stelt 
het rapport van de VN. Ook de Oosterzelenaren moeten zich daarvan bewust worden. 
Daarom agenderen SVVO-raadsleden Filip Michiels, Virginie Buyse en Carine Schamp een 
voorstel van resolutie op de gemeenteraad van woensdag 28 februari e.k.  
 
Meer dan 83% van de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen is een direct gevolg van 
energiegebruik. De raadsleden zijn er zich van bewust dat het voor een groot deel federale 
en gewestelijke maatregelen zullen moeten zijn die aan de basis liggen om de Kyoto-
doelstellingen te halen. “Maar het feit dat het zo goed als zeker is dat menselijke activiteiten 
bijdragen tot de opwarming van het klimaat, mag ons ook op gemeentelijk niveau niet 
ontgaan.”  
 
“Wanneer we de klimaatproblematiek ten gronde willen aanpakken, dan moeten we 
onderaan de ladder beginnen….en dat is bij de burger. Om een ecologisch bewuste 
gemeente te worden, moeten we enerzijds ons gedrag en mentaliteit wijzigen, anderzijds 
beleidsinstrumenten in de ecologische zin aanpassen. Het gemeentelijk beleid staat het 
dichtst bij de burger. Gemeenten hebben veel mogelijkheden om minder en schonere 
energie te gebruiken, ook Oosterzele. Hiermee kunnen we niet alleen geld besparen, maar 
ook de uitstoot van broeikasgassen terugdringen.”  
 
“De gemeente moet dus een voorbeeldfunctie hebben en haar beleid er op afstemmen om 
de inwoners zo veel als mogelijk te sensibiliseren. De tijd dringt!”, zo stellen de indieners van 
de resolutie . 
 
In dat voorstel van resolutie vragen Michiels, Buyse en Schamp concrete maatregelen om de 
klimaatproblematiek op gemeentelijk niveau aan te passen. 
 
Een duurzaamheidsambtenaar kan helpen initiatieven om rationeel energiegebruik en 
hernieuwbare energie te promoten. 
 
Concreet kan de gemeente er op toezien dat er een duurzaam, ecologisch beleid gevoerd 
wordt inzake o.a. verwarming en verlichting. Gemeenten hebben hierin een duidelijke 
voorbeeldfunctie, met de gemeentelijke gebouwen en voorzieningen als etalage. 
 
Zo wil SVVO er naar streven om bij de renovatie of bouw van gemeentelijke eigendommen 
ecologisch verantwoord te werk. De registratie van de verbruiken in de verschillende 
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gemeentelijke eigendommen en een grondige energieaudit zijn andere middelen om na te 
gaan welke maatregelen kunnen genomen worden om Rationeel Energie Gebruik (REG) te 
bevorderen.  
  
Verder pleiten de raadsleden er voor dat iedere burger die een stedenbouwkundige 
aanvraag doet, op initiatief van de gemeente, geïnformeerd wordt over de ecologische 
inrichting van gebouwen. Het lijkt bovendien aangewezen de burger te informeren over alle 
bestaande premies die hij hiervoor kan ontvangen. 
  
Daarnaast tast ook de uitstoot van CO2 door wagens ons klimaat aan. Het uitvoeren van een 
gemeentelijk milieubeleid met aandacht voor mobiliteit dringt zich dan ook op. De nodige 
maatregelen om het fietsgebruik te promoten lijken dan ook aangewezen. Zo denken de 
raadsleden aan meer fietspaden (en waar niet mogelijk fietssuggestiestroken), het 
aanduiden van een fietsambtenaar, het verder promoten van de fietsvergoeding en het 
plaatsen van veilige fietsstallingen bij openbare gebouwen. 
 
Men streeft er in de intentieverklaring ook naar dat de gemeente in de toekomst  bekijkt om 
milieuvriendelijke en emissie-arme wagens aan te kopen bij vernieuwing van het 
gemeentelijk wagenpark. 
 
Tenslotte dringt ook het promoten van hernieuwbare energie zich op. Zo wil men bij de 
vernieuwing van gemeentelijke openbare verlichting dan ook overwegen om fotovoltaïsche 
cellen te gebruiken als (bijkomende) energiebron voor de verlichting. 
 
 
Filip Michiels, Virginie Buyse en Carine Schamp 
SVVO-gemeenteraadsleden 
 
 
  
Het voorstel van resolutie kan u terugvinden op 
http://www.filipmichiels.be/AgendaGR20070228.html
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