
Lijst met de 30 prioritaire acties van het 
KlimaatActieProgramma van Vorst (1/2)
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Thema Nr. Titel

Gebouwen grondgebied

1 De individuele renovatie van woningen in de prioritaire wijken ondersteunen

2 Een renovatiestrategie per wijk ontwikkelen

Gemeentegebouwen

3 Een typebestek opstellen waarin onze milieuvereisten in de werken opgenomen zijn

4 De opname van de behoeften van de gebruikers van de gebouwen in hun projectcyclus verbeteren
5 De planning van de energierenovatie van het gemeentelijk gebouwenpark verbeteren

Verbruik van 
gemeentelijke goederen 

en diensten

6 Milieuclausules opnemen in de opdrachten voor de aankoop van gemeentelijke goederen en diensten

7 Hergebruik binnen het gemeentebestuur blijven aanmoedigen 

8 De werking van onze gemeentelijke kinderdagverblijven verduurzamen

9 De klimaataanpak voortzetten in de werking van de gemeentescholen

Verbruik van goederen 
en diensten op 

het grondgebied

10
De participatie aan gemeentelijke projectoproepen uitbreiden naar een gediversifieerder publiek, 

door daadwerkelijke ondersteuning aan te bieden 

11 De toegang voor Vorstenaren tot een kringloopwinkel, gereedschapsbibliotheek en babytheek vergemakkelijken

12 Onze rol als facilitator van duurzame voeding en stadslandbouw versterken

Afval gemeentebestuur
13 Meer middelen voorzien voor afvalsortering in het gemeentebestuur
14 Blijven streven naar duurzaamheid bij de organisatie van onze gemeentelijke evenementen

Afval grondgebied 15 Een studie uitvoeren naar de mogelijkheid voor de hercirculatie van groenafval uit Vorst



Lijst met de 30 prioritaire acties van het 
KlimaatActieProgramma van Vorst (2/2)
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Thema Nr. Titel

Mobiliteit
16 De logistiek van levering en de cyclo-logistiek voor de gemeentegebouwen rationaliseren

17 Borden plaatsen die de reistijd tussen markante plekken voor verschillende verplaatsingswijzen aangeven

Energie 18
Overwegen aan te sluiten bij energiegemeenschappen die ontstaan in Vorst, wat de dynamiek zou kunnen bevorderen 

dankzij terbeschikkingstelling van gemeentegebouwen

Water 19 De in Vorst ondernomen acties voor een beter geïntegreerd regenwaterbeheer voortzetten

Vergroening

20 De in Vorst ondernomen acties om de duurzame vergroening in openbare ruimten uit te breiden, voortzetten 

21
Een bomenplan uitwerken en uitvoeren op basis van de inventaris van het bomenpatrimonium, 

door alle open groene ruimten te valoriseren

22 Onze gemeentegebouwen (daken, gevels, ...) vergroenen

23
De vergroening stimuleren van privéruimten in wijken die zich op basis van de diagnose van het KAP 

in de kern van hitte-eilanden bevinden

24
De BEMPT als groene ruimte in stand houden, door het boomrijke karakter ervan te vergroten 

en tegelijk niet-boomrijke zones vrijwaren 

Transversaal

25

Het noodplan van Vorst aanpassen op basis van de diagnose van het KAP, met betrekking tot de analyse van de risico’s 
in geval van overstromingen van de SEVESO-/IED-bedrijven of de waterzuiveringsinstallatie, 

en met betrekking tot het hittegolfplan

26 De integratie van niet-overheidsactoren op het Vorstse grondgebied in de klimaataanpak voortzetten

27 Zorgen voor een follow-upstructuur van dit KAP op lange termijn  

28
De voorlichting, de bewustmaking en de communicatie in verband met het klimaat 

op het hele Vorstse grondgebied verbeteren

29
De voorlichting, de bewustmaking, de bijscholing en de communicatie in verband met het klimaat 

binnen het gemeentebestuur verbeteren

30 Streven naar het ecodynamisch label voor Huis Dewin en het ook overwegen voor andere gemeentegebouwen


