
Landbouw - actietabel

De acties binnen de sector landbouw zijn gecategoriseerd in de volgende groepen

Proces Acties die bedrijven ondersteunen bij het energie-efficiënter maken van hun bedrijfsvoering, op procesmatig of gebouwtechnisch vlak

Planning Uitbouw van de landbouwplanning in de gemeente

HE Acties die land- en tuinbouwbedrijven ondersteunen bij het toepassen van hernieuwbare energie 

Consument Acties gericht op consumenten, zowel individueel als bedrijven en organisaties, die door hun aankopen ook een impact veroorzaken

De actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

1 4 + beoordeling "0" is eruit gefilterd 3 2

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

Proces Land- en tuinbouwbedrijven overtuigen om een energiescan te laten uitvoeren. +
Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt
2015 / in samenwerking met de LAR 1.4.3.1 x x

Proces
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om de koolstofopslag 

in de bodem op peil te houden.
+ Milieudienst

Praktijkcentra, 

IOK
occasioneel / x

Proces

Uitbouwen van een samenwerking met stedenbandpartner Za-Kpota in Benin rond 

het versterken van de lokale economie, o.a. een bijdrage voor de verbetering van de 

landbouwproductie (onderzoek, opleiding, voorlichting), de vermarkting en 

verwerking.

+
Ontwikkelingssame

nwerking

Landbouw is ook daar een belangrijke sector  - 

zoeken naar mogelijkheden om CO2-uitstoot bij 

stedenbandpartner te verlagen

5.7.1.3

Proces
Opdracht geven om een studie uit te voeren naar het CO2-besparingspotentieel in 

de Hoogstraatse sector en hierover communiceren.
+

Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt 
2017 1000 Op basis van energiescans 1.4.3.1

Proces
Een lerend netwerk organiseren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld 

en de resultaten ervan communiceren naar de hele sector.
++

Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt, IOK
2017 5000

Wordt mogelijk uitgewerkt tot een project met 

meerdere gemeenten
1.4.3.1

Proces
Gratis energiescans laten uitvoeren bij een selectie van land- en 

tuinbouwbedrijven in Hoogstraten.
++

Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt
2016 10000

Wordt mogelijk uitgewerkt tot een project met 

meerdere gemeenten
1.4.3.1

Proces
Opvolgen van een selectie van land- en tuinbouwbedrijven bij de implementatiefase 

na een energiescan.
++

Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt, 

praktijkcentra

2017 /
Wordt mogelijk uitgewerkt tot een project met 

meerdere gemeenten
1.4.3.1

Proces

Met secundaire school VITO Hoogstraten een ondersteuningspakket uitwerken 

zodat de school energiebesparing opneemt in het algemeen lessenpakket voor de 

richting land- en tuinbouw.

++
Duurzame 

ontwikkeling

VITO 

Hoogstraten
2016 1000 mini-energiescan, warmtecamera,… 1.4.3.1

Proces
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om CO2- en 

energiebesparing in de sector te bekomen.
+

Duurzame 

ontwikkeling
occasioneel /

Enerpedia (platform voor energiebesparing in 

de sector), …

Proces
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties die gericht zijn op het 

verminderen van voedselverspilling bij bedrijven die actief zijn in de voedselketen.
+

Lokale economie / 

duurzame 

ontwikkeling

occasioneel /
Voedselverspilling heeft een belangrijke 

bijdrage aan klimaatverandering



Landbouw - actietabel

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

Proces Communicatie en informatie over besparingsmogelijkheden en subsidies. B Lokale economie occasioneel /

Proces
Inventariseren aanbod energie-adviesverlening en -campagnes van 

sectororganisaties en overheden.
B Lokale economie Boerenbond occasioneel /

Planning
Monitoring van de omvang van de veestapel in het kader van het 

vergunningenbeleid.
+ Milieudienst jaarlijks / x x

Planning

Zoeken naar bestaande communicatiekanelen voor de land- en tuinebouw en/of het 

creëren en actueel houden van een eigen gegevensbestand bedrijven, om een 

vlotte communicatie mogelijk te maken.

B Lokale economie tweejaarlijks /

HE

Ondersteunen van kennis- en ervaringsuitwisseling over kleinschalige 

hernieuwbare energieproductie op het bedrijf, zoals bijvoorbeeld pocketvergisters 

op melkveebedrijven.

+
Duurzame 

ontwikkeling

Innovatiesteun

punt, IOK
2017 / in samenwerking met de LAR x x

HE

Opvolgen van het onderzoek en inspelen op kansen voor de introductie van 

gedeelde hernieuwbare energie, zoals coöperatieven, clustering van bedrijven met 

warmtenetten en de toepassing van diepe geothermie

+
Duurzame 

ontwikkeling
IOK  2017 / x

Consument
Verbeteren en stapgewijs verankeren van het duurzaam aankoopbeleid van de 

gemeente voor voeding en drank.
+

Duurzame 

ontwikkeling
doorlopend / 1.4.4 x x x

Consument
Realisaties tentoonstellen van Hoogstraatse verenigingen en bedrijven met 

betrekking tot Fair Trade en duurzame landbouw. 
+

Ontwikkelingssame

nwerking
/ 5.7.6.5

Consument
Aanbieden van een pakket voorstellen aan verenigingen en bedrijven Fair Trade 

en duurzame landbouw te promoten.
+

Ontwikkelingssame

nwerking
/ 5.7.6.4

Consument
De werking van de trekkersgroep Fair Trade ondersteunen, die zich eveneens inzet 

voor een algemen promotie van duurzame lokale landbouwproducten.
B

Ontwikkelingssame

nwerking
doorlopend / 5.7.6 x x

Consument
Streekproducten aanbieden op gemeentelijke activiteiten en hierover duidelijk 

communiceren.
B Evenementen 2015 / 2.3.2.2

Consument Stapgewijs voedselverspilling in de gemeentelijke en OCMW- diensten tegengaan. +

Duurzame 

ontwikkeling / 

OCMW

doorlopend / kostenbesparend

Consument
Aan het OCMW vragen om mee in te stappen op het traject voor het verbeteren en 

stapsgewijs verankeren van het duurzaam aankoopbeleid.
+

Duurzame 

ontwikkelng / 

OCMW

2015 /

Consument

Inspelen op ontwikkelingen en projecten van de (sector)organisaties, die de 

consument informeren  en/of betrekken bij duurzame landbouw(producten), 

zoals bijvoorbeeld Urban Farming.

+

Duurzame 

ontwikkeling, 

ontwikkelingssamen

werking

occasioneel / x

Consument
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om de consument aan 

te zetten tot minder voedselverspilling.
+

Duurzame 

ontwikkeling, 

ontwikkelingssamen

werking

occasioneel /

Consument
De bevolking en de sector informeren over en aanzetten tot een evenwichtig 

eetpratroon.
+

Gezondheid / 

Samenleving
occasioneel / x



Wonen : actietabel

De acties binnen de sector wonen kunnen we categoriseren in de volgende groepen : 

A = Algemeen Acties gericht naar bevolking in het algemeen, op individueel vlak of in groep, voor nieuwbouw of bestaande bebouwing, algemene dienstverlening,…

D = Doelgroepenwerking Acties gericht naar specifieke doelgroepen, zoals mensen in armoede, ouderen, jongeren,…

B = Bestaande woonpatrimonium acties specifiek gericht naar het verbteeren van het energiepeil van het bestaande woonpatrimonium van  Hoogstraten

N = Nieuwbouw acties specifiek gericht naar het verhogen van de energieprestatie van nieuwe gebouwen, aanvullend op de bestaande normen voor nieuwbouw. 

P = Professionele sector, onderwijs, beleidsmakers, … acties waarbij we samenwerking zoeken met de professionele sector, het onderwijs, acties die bijdragen aan visievorming rond woonbeleid,..

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

1 4 + beoordeling "0" uitgefilterd 3 2

Groep Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

A
De bevolking faciliteren bij de deelname aan campagnes voor energiebesparende 

maatregelen, zoals samenaankopen, kijkdagen, workshops,… over duurzaam wonen.
B Woonloket doorlopend / 2.1.4.1 x x x

A

Een actieve brugfunctie vervullen tussen inwoners op zoek naar informatie en deskundige 

organisaties en partners (planadvies duurzaam bouwen, Energiesnoeiers, goedkope leningen van 

EnergieK, bouwteams, …).

B Woonloket
Kamp C, IOK, 

Eandis,…
doorlopend / 2.1.4.1 x x x

A

Inwoners actief informeren over de verschillende aspecten van duurzaam (ver-)bouwen en 

wonen (uitgebreide dienstverlening aan het loket, artikels voor gemeentelijke 

communicatiekanalen, info-avonden organiseren,…°

B Woonloket Kamp C, … doorlopend / 2.1.4.1 x x x

A
Inwoners informeren over verschillende vormen van hernieuwbare energie voor woningen 

door bijvoorbeeld samenaankopen, kijkdagen, ...
B Woonloket doorlopend /

samenaankopen, kijkdagen, 

workshops,…
2.1.4.1 x x x

A Eandis aansporen om het aardgasnet in de gemeente uit te breiden. + Openbare werken Eandis jaarlijks / Bespreken op overleg CBS - Eandis x x

A Inwoners met een houtkachel regelmatig informeren over correct stoken. B Milieudienst jaarlijks / x x

A

Het bestaande premiestelsel voor energiebesparende maatregelen jaarlijks kritisch evalueren. 

Bij belangrijke lacunes de optie voor een gemeentelijke premie onderzoeken en indien relevant 

doorvoeren.

+ Woonloket
Kempens 

Woonplatform
jaarlijks x

Zijn er lacunes binnen het huidige 

premiestelsel die een grote drempel 

vormen? Kan een gemeentelijke premie 

een duidelijk verschil maken?

2.1.4.2 x x

A
Externe partners aansporen om bewoners te begeleiden bij de overstap naar aardgas 

(samenaankoop van infrastructuurwerken,…).
+ Openbare werken Eandis occasioneel / Bespreken op overleg CBS - Eandis



Wonen : actietabel

Groep Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

B
De privé - huurmarkt informeren over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparende maatregelen 

en relevante dienstverlening.
++ Woonloket occasioneel x

Inspelen op opportuniteiten, nieuwe 

wetgeving, campagnes,… + 

doorverwijsfunctie naar vb Sociaal 

Verhuurkantoor

2.1.3.1 x x x

B Woningen met een slechte woonkwaliteit en/of een hoog energieverbruik in kaart brengen. ++ Huisbezoeker Wonen 2014 - 2016 /

De gegevens van deze registratie worden 

gebruikt om het beleid vorm te geven. De 

gegevens kunnen ook gebruikt worden 

om de doelgroep te bereiken.

2.1.3.3 x x

B
Zoeken naar partners, methodieken en middelen om grotere renovatieprojecten in wijken, 

buurten en/of appartementsgebouwen op te starten.
++

Duurzame 

ontwikkeling
IOK 2018 x

Zoeken naar financieringsmiddelen, 

zoeken naar partners of andere 

gemeenten

x x

B 

Eigenaars / bewoners van woningen met een slechte woonkwaliteit en/of een hoog 

energieverbruik actief opzoeken via een huisbezoek. Deze gezinnen een advies en 

trajectbegeleiding bieden om het verbruik te doen dalen / de woonkwaliteit te doen stijgen.

++ Huisbezoeker Wonen
Samenlevingsop

bouw
2014 - 2016 25.000 / jr

Het huisbezoeketenteam van 

Hoogstraten wordt uitgebreid met een 

deskundige Wonen, voor een bepaalde 

projectperiode 

2.1.3.3 x

D
Actief op zoek gaan naar de sociale doelgroep voor gratis energiescans en trajectopvolging 

bieden.
B Woonloket / OCMW

Energiesnoeier 

WEB
doorlopend / 2.1.3.1 x x x

D
Organiseren van gezamelijke acties met het OCMW rond slechte woonkwaliteit / 

energiebesparing voor mensen in armoede.
+ Woonloket / OCMW

Samenlevingsop

bouw
2016 /

thema-avonden op de 

buurtvergaderingen, bezoek van de 

energiesnoeier op de voedselbedeling 

van de Toevlucht, workshops rond 

energiefactuur,….

2.1.4.1 x

D
Ouderen tijdens een huisbezoek over zelfstandig wonen informeren over energie en actief 

doorverwijzen.
+ Huisbezoeker Ouderen doorlopend / Winny neemt dit thema mee tijdens haar huisbezoeken x

D
Bij de betrokken partners aandringen op een draaiboek voor complexe dossiers rond 

onbewoonbaarverklaring / uithuiszetting.
B Woonloket / OCMW

Kempens 

Woonplatform
2015 /

Actieplan 

wonen 

2014 - 

2019

D
De samenwerking tussen OCMW en Woonloket versterken om thema's als energie en wonen te 

verankeren in de dagelijkse werking van de sociale dienst.
+ Woonloket / OCMW

Samenlevingsop

bouw
2015 - 2016 /

structureel overleg, instrumenten voor 

maatschappelijk werkers uitwerken, 

rapportage,…

D
Arbeidsmigranten informeren over energiebesparing, via een huisbezoek, campagnes of 

infomomenten in samenwerking met externe partners.
+ Samenleving OCMW occasioneel / x

D
De sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen bij het uitwerken van een traject voor 

energiebesparing bij huurders, gericht op gedragsverandering en kleine investeringen.
+ Planologe

IOK Kempens 

woonplatform
2015 x

De HVM hebben reeds een traject voor 

grote gebouwtechnische ingrepen 

(isolatie, ketels,...), maar kunnen op dit 

vlak nog ondersteuning gebruiken.

x



Wonen : actietabel

Groep Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

N

Streven naar een duurzame, kwaliteitsvolle woonwijkontwikkeling en verdichting  van de 

kernen  : bij het ontwerp wordt max rekening gehouden met alle aspecten van duurzaam bouwen 

(mobiliteit, energie, ruimte, waterhuishouding, sociale mix, groen,…).

++ Planologe doorlopend /

Voor alle nieuw projecten + Acties onder 

2.2 (Meerle centrum, H gebouw, 

Mouterijstraat, Klooster Meer, Minderhout 

centrum,…)

2.1.1.2 x x

N
Opvolgen van het onderzoek en inspelen op kansen voor de introductie gedeelde 

(hernieuwbare) energie in wijken, zoals bijvoorbeeld warmtenetten in wijken.
++ Openbare werken IOK occasioneel x x x

P
Organisatie van vorming voor/ creëren van dialoog tussen architecten,  projectontwikkelaars 

en aannemers mbt duurzaam bouwen en ontwikkelen.
++

Duurzame 

ontwikkeling
IOK plandienst doorlopend /

Info-avonden, kijkdagen, aanleveren van 

bruikbare materialen voor professionele 

sector (voorbeeld voor opmaak van 

offertes bij aannemers)

2.1.3.1 x x x

P
Duidelijke reglementering ontwikkelen over de inplanning van nieuwe grootschalige projecten 

voor hernieuwbare energie.
B Planologe 2014 /

richtlijnen grootschalige windtubines zijn 

goedgekeurd in CBS 2013
x

P

De opdracht geven en meewerken aan een onderzoek in Hoogstraten naar woonwensen en het 

potentieel van duurzame verdichting en  nieuwe woonvormen. Een goede verhouding tussen 

verdichting / publieke ruimte en de leefbaarheid van de dorpskernen vormt de rode draad.

++ Planologe
IOK Kempens 

woonplatform
2015 /

voorzien in actieplan wonen 2014 - 2019, 

aangevuld met verdichting

2.1.1.1 + 

Actieplan 

wonen 

2014 - 

2019

P
Gemeentelijke ondersteuning bieden bij pilootprojecten van partners om nieuwe woonvormen, 

duurzame verdichting en slim ruimtegebruik te introdueren in Hoogstraten.
++ Planologe IOK, SHM 2015 x Promotie, logistiek, …

2.1.2.10 + 

Actieplan 

wonen 

2014 - 

2019

x

P

De opdracht geven en meewerken aan een onderzoek in Hoogstraten over belangrijke criteria en 

het gewicht ervan bij de keuze tussen renovatie en afbreken/opbouwen (economie, 

ecologische impact, maatschappelijk gedragen). Bij eigen projecten worden deze indicatoren 

standaard meegenomen.

+ Planologe
IOK Kempens 

woonplatform
2015 /

aspecten ecologie en maatschappij 

hebben verder onderzoek nodig

P

Vorming bieden aan betrokken personeel, bestuur en adviesraden over verschillende aspecten 

van duurzaam wonen, (ver)bouwen en energiezuinige maatregelen zodat zij beter geïnformeerd 

beleid kunnen voorbereiden, adviseren en beslissingen nemen.

+
Duurzame 

ontwikkeling
jaarlijks /

spreker op milieuraad, vorming dienst 

RO, …
x

P
Secundaire school VITO Hoogstraten betrekken bij relevante projecten en 

informatiemomenten over duurzaam (ver) bouwen en energiezuinige technieken.
+

Duurzame 

ontwikkeling

VITO 

Hoogstraten
2015 /

overleg opstarten met directie en 

leerkrachten VITO Hoogstraten
x

P

Met secundaire school VITO Hoogstraten in overleg gaan en een ondersteuningspakket 

uitwerken zodat de school de verschillende aspecten van duurzaam bouwen en 

energiezuinige technieken opneemt in het algemeen lessenpakket.

++
Duurzame 

ontwikkeling

VITO 

Hoogstraten
2016 x x



Mobiliteit - actieplan

De acties binnen de sector mobiliteit zijn gecategoriseerd in volgende groepen :

sensibilisatie gedragsverandering bij de bevolking door informeren en sensibiliseren

planning een duurzame ruimtelijke planning en gemeentelijke wet- en regelgeving

openbaar vervoer de dienstverlening van het openbaar vervoer in de gemeente zo goed mogelijk helpen uitbouwen

nieuwe ontwikkelingen faciliteren bij de overstap naar nieuwe ontwikkelingen in de mobiliteitssector

infrastructuur fietsen infrastructuuraanpassingen voor fietsers

infrastructuur auto's infrastructuuraanpassingen voor auto's

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt en/of gefilterd :

1 4 + beoordeling "0" is eruit gefilterd 3 2

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

Infrastr auto's / vrachtwagens
Ondersteuning bieden aan de gebiedsgerichte Visie Noorderkempen van de Provincie 

Antwerpen, om doorgaand vrachtverkeer uit het centrum te halen.
+ Mobiliteit Politie doorlopend x

installeren ANPR camera's (128.500 euro in 2015), 

…
3.1.2.19 x x

Infrastr auto's / vrachtwagensInvoeren van een kadenummering van en naar bedrijventerreinen. +
Mobiliteit, Openbare 

werken
2015 25 000 budget reeds voorzien 3.1.1.7

Infrastr auto's / vrachtwagens
Parkings op wandelafstand van het centrum bundelen ten voordele van meer ruimte voor 

voetgangers en fietsers.
++

Mobiliteit, Openbare 

werken, Ruimtelijke 

ordening

occasioneel x
heraanleg stoepen, fietspaden en parkeerplaatsen 

ten voordele van de tragere weggebruiker
x

Infrastr fietsen

Aanleggen van  voetgangersdoorsteken en fietsdoorsteken die de ‘doorwaadbaarheid’ van 

kernen en woonwijken vergroot. Ook potentiële fietsdoorsteken van woonwijken naar het 

centrum worden gedetecteerd en aangelegd.

+
Mobiliteit / Openbare 

werken
occasioneel x x x x

Infrastr fietsen
Opleggen van een minimum aantal fietsparkeerplaatsen aan appartementen via 

verordening woonkwaliteit.
+ Ruimtelijke Ordening doorlopend / x x

Infrastr fietsen De staat van voet- en fietspaden blijvend evalueren en in zo goed mogelijke conditie houden. B Openbare werken AWV doorlopend / x x x

Infrastr fietsen Fietsdiefstalpreventie; graveren van fietsen B Technische dienst doorlopend / x x

Infrastr fietsen
Garanderen van een vlotte  toegankelijkheid van het publiek domein voor fietsers en 

voetgangers. 
B Openbare werken Centrum voor toegankelijkheiddoorlopend / verbeteren veiligheid trage weggebruiker x x

Infrastr fietsen Gefaseerd opmaken van een Trage Wegenplan en beheersplan. + Ruimtelijke Ordening
werkgroep trage 

wegen
2016 - 2018 5 000 2.4.3.10 x x

Infrastr fietsen Centrumstraten : Gelmelstraat busstelplaats +
Mobiliteit, Openbare 

werken
Spijker, De Lijn 2015 20 000

efficiëntie van het openbaar vervoer aan school 

Spijker verhogen
3.1.2.11



Mobiliteit - actieplan

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

Infrastr fietsen Centrumstraten : zebrapaden - parkeerplaatsen - verlichting B Mobiliteit Eandis 2014 23 667 verbeteren veiligheid trage weggebruiker 3.1.2.12

Infrastr fietsen Centrumstraten : Minderhoutsestraat bovenaanleg heraanleggen B
Mobiliteit, Openbare 

werken
2015 1 116 000 verbeteren veiligheid trage weggebruiker 3.1.2.13

Infrastr fietsen Buitengebied Meer - Meersel-Dreef : Hoogeind - Meersel - Heieinde fietspad aanleggen +
Mobiliteit, Openbare 

werken
Provincie Antwerpen 2017 -2018 2 383 000 genereert meer fietsverkeer naar de Mosten 3.1.2.14

Infrastr fietsen Centrum Hoogstraten : Gelmelstraat fietspad of fietssuggestiestroken aanmaken B
Mobiliteit, Openbare 

werken
AWV 2016 - 2017 683 000

verbeteren mobiliteit en veiligheid van de trage 

weggebruiker
3.1.2.15

Infrastr fietsen Centrum Meer : Meerdorp fietssuggestiestroken B Mobiliteit AWV 2015 Budget AWV verbeteren veiligheid trage weggebruiker 3.1.2.17

Infrastr fietsen Centrum Hoogstraten : zwembadlus realiseren + Mobiliteit De Lijn, Scholengemeenschap Markdal2016 x
efficiëntie van het openbaar vervoer voor scholieren 

verhogen
3.1.2.18

Infrastr fietsen Schoolomgeving Hoogstraten : aanleg van een voetpad in de Antoon de LaLaingstraat B
Mobiliteit, Openbare 

werken
Spijker  2015 x verbeteren veiligheid schoolomgeving 3.1.2.2

Infrastr fietsen
Schoolomgeving Meerle : Ulicotenseweg : toegang tot de heringerichte schoolomgeving en 

heraanleg van het pad naar het kerkhof
B

Mobiliteit, Openbare 

werken
De Klimtoren 2016 225 000 verbeteren veiligheid schoolomgeving 3.1.2.3

Infrastr fietsen Centrum Hoogstraten : Vrijheid : aanpassen voetgangersoversteken B
Mobiliteit, Openbare 

werken
2015 72 000 verbeteren veiligheid trage weggebruiker 3.1.2.6

Infrastr fietsen Centrum Meerle : Kerkstraat - Gemeenteplein - Ulicotenseweg herinrichten (fase 3)  B
Mobiliteit, Openbare 

werken
AWV 2016 45 000 verbeteren veiligheid trage weggebruiker 3.1.2.8

Infrastr fietsen Centrum Hoogstraten : Van Aertselaerstraat / plein herinrichten B openbare werken x 3.1.2.9

Infrastr fietsen
Voorzien van kwalitatieve bewegwijzering van fietsroutes, met aanduiding van aantal 

minuten tot bestemming.
+ Toerisme occasioneel x sterk sensibiliserend effect x

Infrastr fietsen Voorzien van laadstations voor elektrische fietsen op strategische plaatsen. + Openbare werken Eandis, UNIZO 2017 x x x

Infrastr fietsen

Bij grote evenementen van het stadsbestuur en externen wordt er een fietsparking voorzien 

op een centrale plaats. De fietsparking wordt zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt voor de 

bezoekers. De auto krijgt bewust een plaats verder van het evenement.

B Evenementen Politiezone doorlopend / x

Infrastr fietsen Voorzien van veilige fiets- en voetgangersverbindingen in nieuwe bedrijventerreinen. B Mobiliteit occasioneel x x x

nieuwe ontwikkelingen Aan het Vlaams gewest vragen om een carpool-parking aan te leggen aan Afrit E19/1:Meer. + Openbare werken Vlaams Gewest 2015 x x x

nieuwe ontwikkelingen
Laadinfrastructuur voorzien voor voertuigen op alternatieve brandstoffen, aanvullend op het 

aanbod van bedrijven en andere organisaties. 
+

Mobiliteit / openbare 

werken
Eandis 2015 x

elektrisch  oplaadpunt zwembadsite, mogelijk ook 

nog voor Meersel - Dreef,…
x x

nieuwe ontwikkelingen
Ruimte voor de integratie van alternatieve vervoerswijzen op het openbaar domein voorzien 

(fiets, elektrische oplaadpunten, autodelen, openbaar vervoer,...).
++

Ruimtelijke ordening, 

Mobiliteit, Openbare 

werken

occasioneel / x



Mobiliteit - actieplan

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

nieuwe ontwikkelingen
Sensibiliseren over initiatieven om carpoolen te organiseren voor bepaalde doelgroepen, 

zoals studenten, pendelaars,…
++

Duurzame 

ontwikkeling
doorlopend / Studenten, woon-werkverkeer,… x x

openbaar vervoer Verzekeren van een reguliere busverbinding tussen het centrum van Hoogstraten en Meerle. + Mobiliteit De Lijn doorlopend 253 500 subsidie via Vlaams Plattelandsfonds 3.1.1.3 x

openbaar vervoer
Pleiten voor hoger aanbod, frequentie, doorstroming en comfort van het  openbaar vervoer 

.
B Mobiliteit, Openbare werkenDe Lijn, NMBS doorlopend / x x x

planning Wegenwerken maximaal op elkaar afstemmen en minder-hindermaatregelen uitwerken. + Openbare werken Vlaams Gewest doorlopend / 3.1.1.9 x x

planning

Bij ontwerp en beoordeling van grotere projecten of nieuwe functies moet ook het 

mobiliteitsaspect voldoende in rekening gebracht worden, hetzij door een mobiliteitstoets, 

hetzij door een mobiliteitseffectenrapport. Er wordt uitgegaan van het STOP-principe.

++
Mobiliteit, Openbare 

werken, Planologe
occasioneel x

Kan ook vereist worden bij grote projecten van 

externen
x x

planning Sytematisch afstemmen van ruimtelijke planning en mobiliteitsplanning.  ++

Mobiliteit / Openbare 

werken / Ruimtelijke 

Ordening

Politie verkeer doorlopend / opnemen in intern controlesysteem x x x

planning Administratieve ondersteuning bij de handhaving naar foutparkeren en snelheid. B Financiële dienst Politiezone doorlopend / ook voor snelheid x x

planning Congestie- en ongeval gevoelige punten wegwerken. B Openbare werken Politie occasioneel x x x

planning Opvolgen en actualiseren van de wegencategorisering. B Mobiliteit
Provincie 

Antwerpen
occasioneel / x x

planning
Bedrijven, vrije scholen of organisaties aanmoedigen tot en ondersteunen bij de opmaak van 

een vervoersplan.
+ Mobiliteit

Politiezone, 

hoogstraatse 

scholen

occasioneel x
eventueel ook voor secundaire en vrije scholen, is 

niet hetzelfde als een fietsroutekaart.
x

planning
de politiezone ondersteunen bij de de invoering van een trajectcontrole voor doorgaand 

vrachtverkeer.
+ Mobiliteit Politiezone 2015 - 2016 / Is voorzien via ANPR camera's x

planning
ondersteunen van campagnes en acties van (sector)organisaties om de impact van het werk-

werk verkeer te doen dalen, zowel personenwagens als zwaar vervoer.
+

Lokale economie, 

Duurzame 

ontwikkeling

occasioneel /
Voorbeelden van sectorcampagnes : Lean & green, 

waterstofnetwerk Treeport
x x

planning
De Hoogstraatse basisscholen intensief begeleiden bij de opmaak van een 

schoolvervoersplan.
++ Onderwijs Scholen occasioneel x

aansluiten bij dienstverlening via Sam de 

Verkeersslang, Octopusplan,… Mogelijke 

subsidies?

x x

planning Gemeentewegen van 90 naar 70 brengen. B Mobiliteit Vlaams Gewest 2015 /

sensibilisatie

ondersteunen van bovenlokale campagnes om de bevolking te doen nadenken over hun 

manier van verplaatsen en te kiezen voor meer duurzame opties, zoals de Week van de 

Mobiliteit, Met belgerinkel naar de winkel,…

B

Mobiliteit / Duurzame 

ontwikkeling / Lokale 

Economie

netwerk duurzame 

mobiliteit, BBL,…
doorlopend / 3.1.1.2 x x x

sensibilisatie
Autobestuurders informeren over verminderen van verbruik via kleine aanpassingen, zoals 

ecodriving, bandenspanning controleren,…
+

Mobiliteit / Duurzame 

ontwikkeling
occasioneel / x x

sensibilisatie
Vorming bieden over verschillende aspecten van duurzame mobiliteit aan de bevolking 

algemeen en aan verschillende doelgroepen, zoals (advies)raden, scholen, bedrijven,…
+

Mobiliteit, Duurzame 

ontwikkeling

Politie Verkeer, 

VSV, Provincie 

Antwerpen

doorlopend /
vervoersbeleid voor bedrijven, verduurzamen van 

de vloot,…
x



Industrie - actieplan

De acties binnen de sector industrie zijn gecategoriseerd in volgende groepen :

LE Lokale economie algemeen Acties die bedrijven ondersteunen bij energiebesparing, op procesmatig en gebouwtechnisch vlak

HE Hernieuwbare energie Acties die bedrijven ondersteunen bij het toepassen van hernieuwbare energie 

P Planning Uitbouwen van de planning op gemeentelijk vlak

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

1 4 + "0" eruit gefilterd 3 2

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

Kopie 

Tertiair

HE
Duidelijke reglementering ontwikkelen over de inplanting van nieuwe 

grootschalige projecten voor hernieuwbare energie.
+ Ruimtelijk ordening 2014 /

richtlijnen grootschalige windturbines zijn 

goedgekeurd in CBS 2013
x x

HE
De lokale economie in Hoogstraten informeren over verschillende vormen van 

hernieuwbare energie voor middelgrote tot grote verbruikers.
+

Duurzame 

ontwikkeling
IOK  jaarlijks / gerichte communicatie x x

HE

Opvolgen van het onderzoek en inspelen op kansen voor de introductie 

gedeelde hernieuwbare energie voor bedrijven(terreinen), zoals bijvoorbeeld 

wartenetten, coöperatieven,…

++
Duurzame 

ontwikkeling
IOK  occasioneel x uitbreiding De Kluis x x

LE Communicatie en informatie over besparingsmogelijkheden en subsidies. B Lokale economie doorlopend / 2.3.2.1 x x x

LE
Aan externe partners vragen om campagnes voor energiebesparende 

maatregelen open te trekken naar bedrijven.
+

Duurzame 

ontwikkeling
doorlopend / x x

LE
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om CO2- en 

energiebesparing in de sector te bekomen
+ Lokale economie adviesraad LE occasioneel /

zoals bijvoorbeeld PIEK2 (vlaamse overheid en 

logistiek), treeport waterstofproject, MVO charter van 

VOKA en de provincie,…

x x

LE
Een lerend netwerk organiseren waarin kennis en ervaringen worden 

uitgewisseld en de resultaten ervan communiceren naar de hele sector.
++ Lokale economie

adviesraad LE, 

bedrijven- 

verenigingen

2015 /
cfr project lerend netwerk land- en tuinbouw. Vanuit 

de bedrijven is er reeds vraag naar geweest.
x

P

Duidelijke reglementering ontwikkelen over bouwvoorschriften op 

bedrijventerreinen, zoals meerlagig en gekoppeld bouwen of de bestaande 

dakoppvervlakte nuttig toepassen voor zonnepanelen of groendaken.

+ Ruimtelijke ordening IOK  2015 / x



Tertiaire sector - actietabel

De acties binnen de tertiaire sector zijn gecategoriseerd in volgende groepen :

LE Lokale economie algemeen (kantoren, winkels, horeca,…) Acties die bedrijven ondersteunen bij energiebesparing, op procesmatig en gebouwtechnisch vlak

HE Hernieuwbare energie Acties die bedrijven ondersteunen bij het toepassen van hernieuwbare energie 

CVS Cultuur, Vrije Tijd en Samenleving Acties gericht naar energiebesparing specifiek voor de cultuursector, recreatie, organisaties, gemeenschapsvoorzieningen,…

Onderwijs Onderwijs Acties gericht naar energiebesparing bij scholen door gedragsverandering of kleine investeringen  (eigen gebouwen apart opgenomen)

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

1 4 + "0" eruit gefilterd 3 2

Groep Actieplan / Actie beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

CVS Samen met de recreatiesector een tweejaarlijkse lokale campagne opzetten over CO2-reductie. + CVS VVV 2016 /
MJP : vermelding Groene Sleutel voor toeristische en 

recreatieve accommodatie (2.3.2.2), GroenEvent,…

CVS Samen met de cultuursector, een tweejaarlijkse lokale campagne opzetten over CO2-reductie. + Cultuur Cultuurraad 2016 / parochiecentra, verenigingslokalen, jeugdhuizen,… x

CVS
De gemeentelijke toelagereglementen voor de sector Cultuur, Vrije Tijd en Samenleving aanvullen of 

aanpassen met doelstellingen tot energiebesparing.
+ Cultuur Cultuurraad 2015 /

bv toelage parochiecentra/ gemeenschapszalen : 

uitbaters stimuleren om energiezuinige maatregelen te 

nemen, verplicht gratis planadvies,...

HE
De lokale economie, verenigingen en organisaties in Hoogstraten informeren over verschillende vormen van 

hernieuwbare energie voor middelgrote verbruikers.
+

Duurzame 

ontwikkeling
occasioneel / x x

LE Communicatie en informatie over besparingsmogelijkheden en subsidies. B Lokale economie doorlopend / 2.3.2.1 x x

LE
Aan externe partners vragen om campagnes voor energiebesparende maatregelen open te trekken naar 

bedrijven.
+

Duurzame 

ontwikkeling
doorlopend / bijvoorbeeld samenaankopen, infocampagnes,… x

LE
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om CO2- en energiebesparing in de sector te 

bekomen.
+ Lokale economie adviesraad LE jaarlijks /

zoals bijvoorbeeld MVO-charter VOKA en provincie, ON - 

Off campagne,…
x x

LE
Samen met verschillende deelsectoren binnen de lokale economie in Hoogstraten een campagne opzetten 

over CO2-reductie.
++ Lokale economie adviesraad LE 2016 x

in nauwe samenwerking met adviesraad LE, zoeken naar 

eenvoudig bereikbare sectoren + quick wins
x

LE Inventariseren aanbod energie-adviesverlening en -campagnes van sectororganisaties en overheden. B Lokale economie adviesraad LE doorlopend / x

Onderwijs Aanbod energiebesparing naar gemeentescholen open trekken naar vrije scholen. + Onderwijs DIBA 2016 / x

Onderwijs
Hoogstraatse basisscholen begeleiden tot een MOS-school of Klimaatschool, waarbij energiebesparing als 

onderdeel van het schoolbeleid verankerd wordt.
+ Onderwijs 2017 x x



Eigen werking - actietabel

De acties binnen de sector wonen kunnen we categoriseren in de volgende groepen : 

G Gebouwen het energieverbruik van de eigen gebouwen verminderen met 20%

HE Hernieuwbare Energie hernieuwbare energie toepassen in de eigen gebouwen

OV Openbare Verlichting het verbruik van openbare verlichting verder doen dalen

VM Gemeentelijke Vloot en Mobiliteit het eigen wagenpark verduurzamen en de uitstoot door woon-werk en werk-werk verkeer verminderen

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

1 3 2

Groep Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
doen we 

reeds

G
Energie en water besparen in gemeentelijke gebouwen : uitvoering geven aan de maatregelen die zijn 

opgenomen in het Energiezorgplan van de gemeente. 
++

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

2015 - 2020 30000 / jr In regie door de werkgroep Energie 1.4.1.4 x

G
Een energiezorgplan opmaken voor de gemeentelijke en OCMW - gebouwen voor de periode 2015 - 2020, 

waarin maatregelen zijn opgenomen om een CO2-reductie van 20% te halen.
++

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

Eandis, Kamp C 2015 /

Het energiezorgplan van Eandis dient als basis en 

wordt verder uitgewerkt. Het plan wordt besproken in 

de werkgroep Energie.

x

G
Energieboekhouding van gemeentelijke en OCMW- gebouwen verder zetten, rapporteren naar de 

gebouwgebruikers.
B

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

jaarlijks / x

G
Een werkgroep Energie opzetten met vertegenwoordiging van het stadsbestuur van de technische dienst, de 

administratie en het College.
B

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

doorlopend / x

G Periodiek overleg tussen het stadsbestuur en OCMW over een uniform gebouwbeheer. B

Openbare Werken, 

gebouwbeheerder 

OCMW

doorlopend / 1.4.1.1

G
Elektrische apparaten opnemen in het duurzaam aankoopbeleid van het stadsbestuur (en op termijn het 

OCMW).
+

Duurzame 

ontwikkeling
2016 / 1.4.4

G
De onderbezetting van gemeentelijke en OCMW-gebouwen in kaart brengen en mogelijke opties 

onderzoeken.
+ Openbare Werken 2015 /

G
Bij nieuwbouwprojecten minimaal de "Laagenergienorm" voor gebouwen hanteren en streven naar 

passiefbouw.  
++

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

Kamp C occasioneel /
Zijn we reeds gestart voor nieuwbouwproject 

Stekelbees Wortel



Eigen werking - actietabel

Groep Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
doen we 

reeds

HE 100% groene energie aankopen voor alle gebouwen van de gemeente en OCMW. B

Openbare Werken, 

gebouwbeheerder 

OCMW

Eandis doorlopend / OCMW : ook reeds 100% ?? x

HE
Potentieel voor hernieuwbare energie voor de bestaande eigen gebouwen laten onderzoeken door Eandis. 

De resultaten opnemen in het Energiezorgplan.
+

Duurzame 

ontwikkeling , 

gebouwbeheerder 

OCMW

Eandis 2016 x

OV
Samen met Eandis een masterplan openbare verlichting opstellen, waarin het energieverbruik een belangrijk 

criterium is. Het masterplan toepassen bij vervanging of nieuwe projecten.
+ Openbare Werken 2015 /

OV Het potentieel onderzoeken om verder te besparen op het bestaande tijdsregime voor openbare verlichting. +

Duurzame 

ontwikkeling, 

Openbare Werken

2015 x

Altijd in overleg met de politie om de veiligheid te 

bewaken (bij vorige omschakeling is dit ook 

gebeurd).

VM
Het verder aanbieden van de fietsvergoeding en de terugbetaling van het openbaar vervoer voor woon-

werkverplaatsingen.
+ Personeelsdienst doorlopend / x

VM
Elektrische fietsen aankopen voor verplaatsingen binnen de gemeente, zoals voor het huisbezoekenteam, de 

werkplaats, de sociale dienst van het OCMW,…
+

Duurzame 

ontwikkeling, 

OCMW??

Eandis 2015 x
Investering verdient zich snel terug, bv voor het HT 

binnen 1,5 jaar

VM
Het verbruik van de eigen vloot doen dalen door kleine aanpassingen, zoals systematische bandenspanning 

en zuinige rijstijl.
+ Technische dienst doorlopend /

VM
Door Eandis een Mobiscan laten uitvoeren op het gemeentelijk wagenpark, waarbij een doorlichting gebeurd 

op criteria zoals Total Cost of Ownership en de Ecoscore. 
+

Duurzame 

ontwikkeling, 

Openbare Werken

Eandis 2015 /

VM
Op basis van de Mobiscan het potentieel voor een Masterplan wagenpark onderzoeken. Bij voldoende 

besparingspotentieel, het Masterplan opstellen en uitvoeren.
+

Duurzame 

ontwikkeling, 

Openbare Werken

Eandis 2016 x

VM 
Met de eigen organisatie (stadsbestuur + OCMW) deelnemen aan bovenlokale campagnes die worden 

georganiseerd om personeelsleden te sensibiliseren over duurzame mobiliteit, zoals Week van de Mobiliteit.
+

Duurzame 

ontwikkeling, 

OCMW??

jaarlijks / x

VM 

De regeling voor het werk-werkverkeer evalueren en toetsen aan duurzaamheidscriteria, waarbij de voorkeur 

wordt gegeven aan fietsen en het openbaar vervoer. Het werk-werkverkeer van het stadsbestuur en OCMW 

digitaal registreren en bijsturen waar nodig.

+
Personeelsdienst, 

OCMW?
jaarlijks /

VM 
Bij nieuwe aankopen wordt de Total Cost of Ownership of TCO en de Ecoscore van het voertuig als criteria 

toegepast. 
++

Duurzame 

ontwikkeling, 

Openbare Werken

Eandis occasioneel /
TCO : wat kost een voertuig over haar ganse 

levensduur (incl brandstof,…)



Participatie - actietabel

Wat willen we bereiken

I Inspireren, goede voorbeelden in de kijker zetten,…

G Groepsgevoel, mensen als groep in beweging zetten en/of begeleiden, netwerken tot stand brengen,…

A Inhoudelijke input, adviesverlening doen ontwikkelen,…

C inhoudelijk communiceren over het klimaatplan / werken aan het klimaatplan

de actietabel is in deze volgorde gerangschikt of gefilterd : 

2 4 3 1

Groep Doel Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

is een 

kopie uit 

een andere 

actielijst

extern A
Verder bouwen op het participatietraject met kinderen over klimaatverandering - kinderen blijven 

betrekken bij lokale acties om minder CO2 uit te stoten.
+

Duurzame ontwikkeling, 

jeugd
Djapo occasioneel x

extern A

.De bestaande participatievormen evalueren. Een draaiboek opmaken om doelgroepgerichte 

participatie in Hoogstraten te realiseren, die het stadsbestuur kan toepassen bij wederkerende 

procedures en bij nieuwe uitdagingen

++ communicatiedienst adviesraden /
sectoroverschrijdend, in samenwerking met dienst 

communicatie
1.3.1.1 x

extern C

Terugkoppelen naar de lagere scholen (inspraakmoment voor kinderen) + de betrokken 

adviesraden, de dorpsraden en de gemeenteraad (inspraakmoment voor volwassenen) over het 

klimaatplan en de actieplannen per sector. 

B
Duurzame ontwikkeling, 

communicatie
2015 /

intern C

De kerngroep Burgemeestersconvenant komt jaarlijks 2 keer samen voor de opvolging van de 

acties. Op het managementteam wordt minstens één keer per jaar de Burgemeestersconvenant 

besproken.

B Duurzame ontwikkeling 2014-2020 /

regionaal C

IOK ondersteunen bij het opbouwen van een brede, regionale participatie aan Kempen 2020, 

waarbij maximale, actieve betrokkenheid van stakeholders wordt beoogd via samenwerking en 

partnerschap.

B Duurzame ontwikkeling IOK 2014-2020 / Streekproject Kempen 2020 mee bekend maken x

regionaal C  IOK ondersteunen bij het uitbreiden van het aantal engagementsverklaringen Kempen 2020. B Duurzame ontwikkeling IOK  occasioneel / aansluiting zoeken bij campagnes van de sector x

extern C
Flexibele beurs-/standmateriaal ontwikkelen om te gebruiken bij evenementen, beurzen of 

activiteiten.
+

Duurzame ontwikkeling, 

communicatie
2015 x

Bijvoorbeeld bij energiebeurs op transportzone, bij 

relevante evenemen, …

extern C

Een brochure en/of flyer per sector ontwikkelen waarin de krachtlijnen van het klimaatplan zijn 

opgenomen en die gebruikt kan worden om de verschillende sectoren mee aan te zetten om zelf 

actie te ondernemen.

++
Duurzame ontwikkeling, 

communicatie
2015 x

extern G
De stedenbandpartner betrekken bij de burgemeestersconvenant door het opzetten van parallelle 

acties samen met het Hoogstraatse middenveld.
+

ontwikkelingssamenwer

king
/ 1.4.3.3

extern I
Extern communiceren over klimaatverandering en over acties om de CO2-uitstoot te reduceren, 

in het noorden en het zuiden.
+

Duurzame ontwikkeling, 

ontwikkelingssamenwer

king

/ 1.4.3.2 x x

intern I
Intern communiceren over klimaatverandering en over acties om de CO2-uitstoot te reduceren, in 

het noorden en het zuiden.
+

Duurzame ontwikkeling, 

ontwikkelingssamenwer

king

jaarlijks / 1.4.3.2 x x

intern I
Via vorming en sensibilisatie-activiteiten het personeel van de gemeente en het OCMW gevoelig 

maken voor duurzame ontwikkeling en OS.
+

Duurzame ontwikkeling, 

ontwikkelingssamenwer

king

jaarlijks / 5.7.3.1 x x

extern I

Bij de uitbouw van de nieuwe website van het stadsbestuur een dynamische communicatietool 

opnemen die de verschillende doelgroepen informeert en inspireert om zelf actie te ondernemen 

om minder energie te verbruiken.

+ lokale economie 2016 /
sectoroverschrijdend, in samenwerking met dienst 

communicatie
1.1.2.2 x x

extern A

Vorming bieden aan betrokken personeel, bestuur en adviesraden over verschillende aspecten van 

duurzaam wonen, (ver)bouwen en energiezuinige maatregelen zodat zij beter geïnformeerd beleid 

kunnen voorbereiden, adviseren en beslissingen nemen.

+ Duurzame ontwikkeling jaarlijks / spreker op milieuraad, vorming dienst RO, … x x



Participatie - actietabel

Groep Doel Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

is een 

kopie uit 

een andere 

actielijst

extern C
Vorming bieden over verschillende aspecten van duurzame mobiliteit aan de bevolking algemeen en 

aan verschillende doelgroepen, zoals (advies)raden, scholen, bedrijven,…
+

Mobiliteit, Duurzame 

ontwikkeling

Politie 

Verkeer, 

VSV, 

Provincie 

doorlopend /
vervoersbeleid voor bedrijven, verduurzamen van 

de vloot,…
x x

extern C
De samenwerking tussen OCMW en Woonloket versterken om thema's als energie en wonen te 

verankeren in de dagelijkse werking van de sociale dienst.
+ Woonloket / OCMW

Samenleving

sopbouw
2015 - 2016 /

structureel overleg, instrumenten voor 

maatschappelijk werkers uitwerken, rapportage,…
x

extern G
Organisatie van vorming voor/ creëren van dialoog tussen architecten,  projectontwikkelaars en 

aannemers mbt duurzaam bouwen en ontwikkelen.
++ Duurzame ontwikkeling

IOK 

plandienst
doorlopend /

Info-avonden, kijkdagen, aanleveren van bruikbare 

materialen voor professionele sector (voorbeeld 

voor opmaak van offertes bij aannemers)

2.1.3.1 x x x x

extern G
Organiseren van gezamelijke acties met het OCMW rond slechte woonkwaliteit / energiebesparing 

voor mensen in armoede.
+ Woonloket / OCMW

Samenleving

sopbouw
2016 /

thema-avonden op de buurtvergaderingen, bezoek 

van de energiesnoeier op de voedselbedeling van 

de Toevlucht, workshops rond energiefactuur,….

2.1.4.1 x x

extern G
De werking van de trekkersgroep Fair Trade ondersteunen, die zich eveneens inzet voor een 

algemen promotie van duurzame lokale landbouwproducten.
B

Ontwikkelingssamenwer

king
doorlopend / 5.7.6 x x x

extern G
Met secundaire school VITO Hoogstraten een ondersteuningspakket uitwerken zodat de school 

energiebesparing opneemt in het algemeen lessenpakket voor de richting land- en tuinbouw.
++ Duurzame ontwikkeling VITO Hoogstraten 2016 1000 mini-energiescan, warmtecamera,… 1.4.3.1 x

extern G
Een lerend netwerk organiseren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en de resultaten 

ervan communiceren naar de hele sector.
++ Duurzame ontwikkeling

Innovatiesteu

npunt, IOK
2017 5000

Wordt mogelijk uitgewerkt tot een project met 

meerdere gemeenten
1.4.3.1 x

extern G
Opvolgen van een selectie van land- en tuinbouwbedrijven bij de implementatiefase na een 

energiescan.
++ Duurzame ontwikkeling Innovatiesteunpunt, praktijkcentra2017 /

Wordt mogelijk uitgewerkt tot een project met 

meerdere gemeenten
1.4.3.1 x

extern G
Een lerend netwerk organiseren waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld en de resultaten 

ervan communiceren naar de hele sector.
++ Lokale economie

adviesraad 

LE, bedrijven- 

verenigingen

2015 /
cfr project lerend netwerk land- en tuinbouw. Vanuit 

de bedrijven is er reeds vraag naar geweest.
x x

extern G invoeren van een éénvormig snelheidsregime voor heel de gemeente 0 mobiliteitsambtenaar 0 /
Moet nog ingevuld worden, wat momenteel is 

voorzien. Is niet conform 30-50-70 regime
x 0 x

extern G
Samenwerken met de cultuursector rond duurzame verplaatsing naar culturele activiteiten; 

parochiecentra, verenigingen,… via cultuurraad
0 0 0 0 0 bij tertiaire sector 0 x x

extern G Samen met de recreatiesector een tweejaarlijkse lokale campagne opzetten over CO2-reductie. + CVS VVV 2016 /

MJP : vermelding Groene Sleutel voor toeristische 

en recreatieve accommodatie (2.3.2.2), 

GroenEvent,…

x

extern G Samen met de cultuursector, een tweejaarlijkse lokale campagne opzetten over CO2-reductie. + Cultuur Cultuurraad 2016 / parochiecentra, verenigingslokalen, jeugdhuizen,… x x

extern G
Secundaire school VITO Hoogstraten betrekken bij relevante projecten en informatiemomenten over 

duurzaam (ver) bouwen en energiezuinige technieken.
+ Duurzame ontwikkeling

VITO 

Hoogstraten
2015 /

overleg opstarten met directie en leerkrachten VITO 

Hoogstraten
x x

extern G
Samen met verschillende deelsectoren binnen de lokale economie in Hoogstraten een campagne 

opzetten over CO2-reductie.
++ Lokale economie

adviesraad 

LE
2016 x

in nauwe samenwerking met adviesraad LE, zoeken 

naar eenvoudig bereikbare sectoren + quick wins
x x

extern G
Hoogstraatse basisscholen begeleiden tot een MOS-school of Klimaatschool, waarbij 

energiebesparing als onderdeel van het schoolbeleid verankerd wordt.
+ Onderwijs 2017 x x x

extern G
De sociale huisvestingsmaatschappijen ondersteunen bij het uitwerken van een traject voor 

energiebesparing bij huurders, gericht op gedragsverandering en kleine investeringen.
+ Planologe

IOK Kempens 

woonplatform
2015 x

De HVM hebben reeds een traject voor grote 

gebouwtechnische ingrepen (isolatie, ketels,...), 

maar kunnen op dit vlak nog ondersteuning 

gebruiken.

x x

extern G

Met secundaire school VITO Hoogstraten in overleg gaan en een ondersteuningspakket uitwerken 

zodat de school de verschillende aspecten van duurzaam bouwen en energiezuinige technieken 

opneemt in het algemeen lessenpakket.

++ Duurzame ontwikkeling
VITO 

Hoogstraten
2016 x x x

extern G / I
De bevolking faciliteren bij de deelname aan campagnes voor energiebesparende maatregelen, 

zoals samenaankopen, kijkdagen, workshops,… over duurzaam wonen.
B Woonloket doorlopend / 2.1.4.1 x x x x

extern I
De privé - huurmarkt informeren over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparende maatregelen en 

relevante dienstverlening.
++ Woonloket occasioneel x

Inspelen op opportuniteiten, nieuwe wetgeving, 

campagnes,… + doorverwijsfunctie naar vb Sociaal 

Verhuurkantoor

2.1.3.1 x x x x



Participatie - actietabel

Groep Doel Actieplan / Actie / maatregel beoordeling Trekker Partner Timing € Commentaar MJP
inspraak- 

moment
IOK

doen we 

reeds

is een 

kopie uit 

een andere 

actielijst

extern I
Realisaties tentoonstellen van Hoogstraatse verenigingen en bedrijven met betrekking tot Fair Trade 

en duurzame landbouw. 
+

Ontwikkelingssamenwer

king
/ 5.7.6.5 x

extern I
Ondersteuning bieden aan projecten van (sector)organisaties om CO2- en energiebesparing in de 

sector te bekomen
+ Lokale economie

adviesraad 

LE
occasioneel /

zoals bijvoorbeeld PIEK2 (vlaamse overheid en 

logistiek), treeport waterstofproject, MVO charter 

van VOKA en de provincie,…

x x x

extern I
Bedrijven, vrije scholen of organisaties aanmoedigen tot en ondersteunen bij de opmaak van een 

vervoersplan.
+ Mobiliteit occasioneel x

eventueel ook voor secundaire en vrije scholen, is 

niet hetzelfde als een fietsroutekaart.
x 0 x


