BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN DE UITGEVOERDE EN DE GEPLANDE ENERGIEBESPARENDE ACTIES, WERKEN, …
Jaar
Budgetartikel
2008

Actie

Omschrijving

Energieboekhouding
Energieboekhouding
Klimaatwijken
korterittencontract
Energiemeters
Promoten van energiebesparende werken en subsidies
Opstellen energieprestatiecertificaten (EPC's)
Energiescans en energiesnoeiers

Opvolging energieverbruik in 5 gemeentelijke gebouwen
Opvolging energieverbruik - uitbreiding voor de gemeentelijke scholen
Actie minder energieverbruik bij gezinnen

Spaarlampen in openbare gebouwen
Screening stedelijke lastenboeken op toepassing REG
Acties mobiliteit

Actie licht
Sensibilisatie via de Stadsinfo

Ter beschikking stellen van energiemeters
Eandis
In een 5-tal openbare gebouwen
Uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen bij particulieren +
energiebesparende tips

Veilig en milieuvriendelijk naar school
Gemeentelijk snelheidsplan
Met belgerinkel naar de winkel
Motor stilleggen bij gesloten overweg
Bij heraanleg pleinen en wegen: advies van Iverlek
Wie spaarzaam is, krijgt premies
Korterittencontract
Dikke-Truiendag
Fairtradegemeente
Energiesnoeiers
Plan duurzame ontwikkeling 2009-2012
Klimaatwijken
Gratis energiescan voor uw woning
Woonhappening
Energiekalender 2009

2009
Energieboekhouding
Acties mobiliteit
Duurzaam bouwen
Duurzaamheidskrantje
Duurzame ontwikkeling
Klimaatwijken
Nacht van de duisternis
Energiescans en energiesnoeiers
Energiekalenders
Energiemeters
Ecodriving - ecospanning
Korterittencontract
Sensibilisatie via de Stadsinfo

Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Korterittencontract,
veilig en
naar
school door vzw Dialoog en
Cursus duurzaam bouwen
enduurzaam
verbouwen
- gegeven
Infrax Bouwteam
Werkgroep Fairtradegemeente + actie Manupoleon gaat vreemd
(wereldkeuken)
Actie minder energieverbruik bij gezinnen
Nachtwandeling
Uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen bij particulieren +
energiebesparende tips
Gratis verdeling van de energiekalender - energiebesparende tips
Ter beschikking stellen van energiemeters
Controleren van bandenspanning voor inwoners door Ecolife vzw
Cursus duurzaam (ver-)bouwen
Energieprestatiecertificaten
Ecodriving
Klimaatwijken 2008-2009
Fair Traide
Energiefactuur op dieet: klimaatwijken
Ecospanning
Scherpenheuvel-Zichem wordt fairtradegemeente
Uw woning energiezuiniger vanaf 2010
Niet zo kwistig met licht
Minder CO2, goed voor milieu en portemonnee

Beleidscode

Alg. rekening Bedrag
(euro)

2010
Energieboekhouding
Energiescans en energiesnoeiers
Klimaatwijken
Rationeel energieverbruik
Screening gemeentelijke gebouwen - REG
Korterittencontract
Duurzaam (ver-)bouwen
Energiezorg
Energiemeters
Nacht van de duisternis
Verlichting sporthal Averbode
Veilig en duurzaam naar school
Gemeentelijke vrachtwagen
Duurzaam bouwen en wonen
Duurzame ontwikkeling

Mobiliteitsplan
Sensibilisatie via de Stadsinfo

Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen bij particulieren +
energiebesparende tips
Actie minder energieverbruik bij gezinnen

Promoten van energiebesparende werken (Eandis)
Ter beschikking stellen van energiemeters
Nachtwandeling
Vernieuwing verlichting - vermindering energieverbruik
Vermindering fijn stof en CO2
Aankoop van milieuvriendelijke vrachtwagen
Gemeentelijk infopunt
Fairtradegemeente;
Week van de smaak;
Gemeente heeft flair en gaat voor fair
Bijsturing: verdieping en verbreding
Fair Trade en voedselteams
Korterittencontract
Energie besparen: u wint altijd !
Schoner gaan rijden
Wandelnetwerk de Merode
Met de fiets mist u niets
(Ook) vakantie voor het milieu
Krijg je het ook zo warm bij het zien van je energiefactuur
Dakisolatie: een muts die een muts is
Gezocht: eigenaars van energiezuinige woningen - ecobouwers opendeur
Verse lucht, gezonde lucht !
Wat u moet weten over uw centrale verwarming
Ecobouwers opendeur

2011

762 04/722-06
762 04/722-06
421 25/731-60
421 25/731-60

Lagere school Teekbroek
BKO en academie Scherpenheuvel
Zaal Keiberg
Zaal Messelbroek
Fietspaden Hoornblaas
Fietspaden Engelenberg
Kleuterschool Ter Elzen + BKO
Energieboekhouding
Energiescans en energiesnoeiers
Energiejacht
Energiescans in openbare gebouwen
Nacht van de duisternis
Mobiliteit
Energiemeters
Promoten van energiebesparende werken en subsidies
Duurzaam bouwen en wonen
Duurzame ontwikkeling
Duurzaamheid
Bestelwagens
Duurzaam (ver-)bouwen
Zonnepanelen
Verlichting sporthal Scherpenheuvel
Kerstverlichting
Spaarlampen in openbare gebouwen

Uitbreiding
Nieuwbouw
Nieuwbouw
Nieuwbouw

Renovatie
Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen bij particulieren +
energiebesparende
tips gebrek aan deelnemers werd actie voortijdig
Actie
opgestart - wegens
stopgezet
Eandis
Nachtwandeling
korterittencontract;
Veilig en duurzaam naar school
Ter beschikking stellen van energiemeters
Eandis
Gemeentelijk infopunt
Fairtradegemeente - Fair Trade producten voor gebruik stadsdiensten
Aankoop milieuvriendelijks copiërs en PC's voor gemeentediensten
Aankoop van 2 milieuvriendelijke bestelwagens (euro-4-norm)
Cursus duurzaam bouwen en verbouwen - gegeven door vzw Dialoog en
Infrax Bouwteam
Studie voor het plaatsen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Plaatsen van energiezuinige verlichting (Master TL Power Saver Set)
Aankoop kerstverlichting met led-lampjes
Aankoop spaarlampen

690.868,07
3.224.829,76
1.410.700,19
1.457.726,68
554.982,29
370.046,18
538.477,42

Screening stedelijke lastenboeken op toepassing REG
Project woonloket H-Aar-Scherp
Sensibilisatie via de Stadsinfo

2012
421 44/731 -60
421 30/731 -60
421 /711 -58

Ereloon ontwerper fietspaden langs gewestweg N165 Averbode
Ereloon ontwerper fietspaden Turnhoutsebaan
Grondverwervingen voor de aanleg van fietspaden
Fietspaden Testeltsesteenweg
School Teekbroek fase 2
Energieboekhouding
Nacht van de duisternis
Mobiliteit
Energiemeters
Promoten van energiebesparende werken en subsidies
Energiescans en energiesnoeiers
Duurzame ontwikkeling

Zonnepanelen
Duurzaam materieel

Samenwerking met IGO vanaf 01.01.2011: duurzaam, energiebewust en
ecologisch wonen
Gratis energiekalender
Woonlokel H-Aar-Scherp
Fair trade lokaal
Fotowedstrijd energiekalender
Versnelde daling groene stroomcertificaten
Een quickscan van de openbare verlichting
Vuurtjes stoken: niet alleen een probleem voor het milieu, maar vooral voor de
gezondheid !
Ga mee op jacht naar energievreters !
Wijziging premies netbeheerder
Isolatie van een bestaande woning
Wat is er op TV vanavond ?
Ga je bouwen na 01 januari 2012

25.000,00
8.000,00
7.000,00
408.975,47
1.187.490,77
Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen +
uitbreiding meerdere gebouwen
Nachtwandeling
korterittencontract;
Informatievergadering gemeentelijk mobiliteitsplan
Ter beschikking stellen van energiemeters
Eandis
Uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen bij particulieren +
energiebesparende tips
Fairtradegemeente - cursus ecologisch koken + tuinieren - bakkerijen met Fair
Trade chocolade - restaurantdagen met Fair Trade producten;
Plaatselijke voedselteams (webwinkel);
Werkgroep Transitie;
Stimuleren lokale consumptie (boerenmarkten)
Bijkomende studie van de stabiliteit van het dak van Den Egger en de sporthal
Aankoop van milieuvriendelijk copiërs en pc's

Milieuvriendelijk voertuig
Lichthinder

Aankoop van
personenvoertuig
Quickscan
vanmilieuvriendelijke
de openbare verlichting
Milieuvriendelijke verlichting Boulanger-plein, Finse piste, doortocht
Scherpenheuvel

Project woonloket H-Aar-Scherp

Samenwerking met IGO vanaf 01.01.2011: duurzaam, energiebewust en
ecologisch wonen
Mobiliteitsplan
10% goedkoper.
Wooninfobeurs
Sluikstokers zorgen voor ernstige milieuverontreiniging
Lenen aan 2% of aan 0% - energiezuinige maatregelen
Gloeilampen verdwijnen uit de handel
Gas en elektriciteit: durf te vergelijken
Isolatie van hellende en platte daken (infoavond)
Eerste steen energiezuinig huis - bouwteam
Ecobouwers: opendeur
Isoleren en ventileren: 1 verhaal

Sensibilisatie via de Stadsinfo

2013
Kleuterschool Ter Elzen
Zaal Zichem
Lagere school Lobbensestraat
MFZ den Hulst
Verdere uitbouw van het milieuvriendelijk wagenpark
Energiemeters
Energieboekhouding
Nacht van de duisternis
Elektrische mobiliteit
Elektronisch opvolgsysteem voor stedenbouwkundige aanvragen
Datacaptatiesysteem voor energieboekhouding
EPC's in de openbare gebouwen (> 500 m²)
Energiescans en energiesnoeiers
Actieve sensibilisatie

Infoavond 17/04/2013
Infoavond 27/04/2013 + 04/05/2013
Infoavond 15/05/2013
Promoten van goedkope leningen (F.R.G.E.)
Switch campagne (veranderen van energieleveranciers)
Mobiliteit

Duurzame ontwikkeling

Sensibilisatie via de Stadsinfo

Nieuwbouw
Nieuwbouw
Renovatie
Renovatie

993.182,53
2.120.788,90
370.547,85
438.192,29

Ter beschikking stellen van energiemeters
Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Nachtwandeling
Oplaadpunt voor elektrische fietsen i.s.m. Eandis
Maandelijks wordt de gevraagde digitale informatie naar de
energieprestatiebank doorgestuurd
Opdracht aan Eandis voor het opstellen van energiezorgplannen voor de
openbare gebouwen
E-scans bij 24 kansarme gezinnen door vzw De Vlaspit
Project H-Aar-Scherp: info over premies en fiscale voordelen, duurzaam,
energiebewust
en ecologisch wonen enz… Project verandert van naam "Wonen aan de
Demer"
Energiezuinig
verwarmen in Aarschot in samenwerking met
Steunpunt Duurzaam Bouwen
Bouwteamcursus i.s.m. Steunpunt Duurzaam Bouwen
Energiezuinig verbouwen
i.s.m. IGO
op 24/09/2013, 28/09/2013 en op 25/10/2013 (deze laatste enkel voor OCMWklanten op uitnodiging)
Korterittencontract;
EVA-project van Eandis (elektrische wagen ter beschikking van de stad
gedurende bepaalde periode);
IGBC voor
fietspadenaanleg
Sociaal
restaurant
'De Vlaspit'N565
kookt met streek- en fairtradeproducten;
De stad stimuleert de lokale consumptie door kleinere groentetelers toe te
laten op de wekelijkse markt;
Plaatselijk voedselteam;
Interne richtlijnen m.b.t. duurzaamheid bij het opstellen van lastenkohiers en
gemeentelijke
bouwaanvragen.
Overstappen naar
een andere energieleverancier
Leg de eerste steen van je energiezuinig huis en neem deel aan een
bouwteam
Mobiliteitscentrale aangepast vervoer
Energiezuinig verwarmen
Energieprestatiecertificaat
Je eigen huis energiezuinig (ver)bouwen
Wonen aan de Demer (H-Aar-Scherp)
Wandelaars, fietsers en ruiters welkom in Averbode Bos & Heide
Energie besparen ? Leen aan 2%, FRGE-lening
Ruiter- en menroutenetwerk
Blijf vergelijken
Scherpenheuvel-Zichem fairtradegemeente
Ga mee op jacht naar energievreters
Investering in energiebesparing
Duurzaam bouwen en wonen
Wil je ook een veilige, zuinige en milieuvriendelijke centrale verwarming
De afvalkalender 2014 met een gratis app recycle

2014
1419/004/001/001/001
1419/009/001/001/001
1419/009/001/001/001
1419/007/004/002/001
1419/009/001/001/001
1419/009/001/001/001

Voor Scherpenheuvel-centrum wordt een parkeervisie uitgewerkt.
Gelijk beleid
Gelijk beleid
De bovenverdieping van de kleuterschool te Zichem wordt afgewerkt.
Gelijk beleid
Gelijk beleid

Uitwerken van parkeervisie voor Scherpenheuvel-centrum, Averbode en
Zichem
Vergoeding
voor coördinatie project sociale innovatie (Interreg IVA 1.43)
Bouwen van een nieuwe zaal in de deelgemeente Zichem + saldo bouwen
zaal Keiberg
Afwerken
van bovenverdieping van kleuterschool Zichem
Dakwerken bibliotheek
Aanpassingswerken aan Den Hulst (huisvesting HABK + vervangen
verwarmingsketels)

0220 Parkeren
0729 Overig beleid inzake het erfgoed
070501 Gemeentelijke zalen
080001 Kleuteronderwijs
0703 Openbare bibliotheken
070501 Gemeentelijke zalen

21400007
22000000
22100007
22100007
22100500
22100500

17.230,45
17.829,90
171.428,13
6.822,71
7.731,90
44.411,11

1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
BKO Averbode
Energiemeters
Energieboekhouding
Nacht van de duisternis
Elektronisch opvolgsysteem voor stedenbouwkundige
aanvragen
Mobiliteit
Infoavond 30/04/2014
Infoavond 07/06/2014 en 14/06/2014
Infoavond 14/05/2014
Infoavond 07/05/2014 + 12/05/2014 + 15/05/2014
Infoavond 14/10/2014
Infoavond 28/11/2014
Duurzaamheid
Sensibilisatie via de Stadsinfo

Buitengewoon onderhoud school Oranjestraat (vervangen verwarmingsketel
en dakwerken turnzaal) en school Teekbroek (vervangen verwarmingsketel)
Buitengewoon onderhoud van schoolgebouwen
Verhuurklaar maken van woningen A. Nihoulstraat 17 en 19
Nieuwbouw
Ter beschikking stellen van energiemeters
Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Nachtwandeling
Maandelijks wordt de gevraagde digitale informatie naar de
energieprestatiebank doorgestuurd
Campagne "Mijn korte ritten" (stappen en fietsen)
Isolatie van hellende en platte daken (Wonen aan de Demer)
Cursus duurzaam bouwen (Wonen aan de Demer)
Isoleren van bestaande muren (Wonen aan de Demer)
Voor vaklui over bouwpremies (Wonen aan de Demer)
Energiezuinig verwarmen (Wonen aan de Demer)
Gas en elektriciteit: durf te vergelijken (Wonen aan de Demer)
Samenaankoop
spouwmuurisolatie (Wonen
dedeel
Demer)
Leg
de eerste steen
van en
je energiezuinig
huis en aan
neem
aan een
bouwteam
Energie besparen ? Leen aan 2%.
Dakisolatieverplichting vanaf 01/01/2015
Een lagere energiefactuur, ook in huurwoningen ? Wij helpen je (Wonen aan
de Demer)

080002 Lager onderwijs

22100500

14.640,21

080002 Lager onderwijs
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel

22100500
22910007

104.613,26
14.542,96
1.028.688,59

Renovatie en uitbreiding van kleuterschool Keiberg

080001 Kleuteronderwijs

22100007

150.000,00

Renoveren van buitenschoolse kinderopvang Testelt

094501 BKO

22100007

2.500,00

Dakwerken bibliotheek
Aanpassingswerken aan Den Hulst (huisvesting HABK + vervangen
verwarmingsketels)
Buitengewoon
onderhoud kleuterschool Zuidervest: vervangen ketel centrale
verwarming
Buitengewoon onderhoud school Oranjestraat (vervangen verwarmingsketel
en dakwerken turnzaal) en school Teekbroek (vervangen verwarmingsketel)
Aanleg van fietspaden langs N127 en doortocht Okselaar: opmaak van
projectnota en ontwerp
Aanleg van fietspad tussen Testelt Station en Aarschot: opmaak van
projectnota en ontwerp
Herinrichting van Abdijplein en Abdijstraat
Uitbouwen van ruiternetwerk
Ter beschikking stellen van energiemeters
Opvolging energieverbruik in openbare gebouwen en gemeentelijke scholen
Maandelijks wordt de gevraagde digitale informatie naar de
energieprestatiebank doorgestuurd
Campagne "Mijn korte ritten" (stappen en fietsen)
Nachtwandeling

0703 Openbare bibliotheken
070501 Gemeentelijke zalen
080001 Kleuteronderwijs

22100500
22100500
22100500

1.603,70
72.588,89
15.000,00

080002 Lager onderwijs

22100500

118.359,79

0200 Wegen

22400007

20.000,00

0200 Wegen

22400007

25.000,00

0200 Wegen
0680 Groene ruimte

22400007
22500000

115.000,00
35.000,00

2015
1419/007/004/002/002 De kleuterschool in de Lobbensestraat wordt gerenoveerd en
uitgebreid met het leegstaande aangrenzende huis.
1419/007/004/001/002 De infrastructuur van de buitenschoolse kinderopvang te Testelt
wordt gerenoveerd.
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/004/002/001/003 Voor de aanleg van de fietspaden van de N127 en de doortocht
Okselaar wordt een projectnota en ontwerp opgemaakt.
1419/004/002/001/005 Voor de aanleg van het fietspad tussen Testelt station en
Aarschot wordt een projectnota en ontwerp opgemaakt.
1419/005/005/001/001 Het Abdijplein en de Abdijstraat worden heringericht.
1419/005/005/001/004 Een ruiternetwerk wordt uitgebouwd.
Energiemeters
Energieboekhouding
Elektronisch opvolgsysteem voor stedenbouwkundige
aanvragen
Mobiliteit
Nacht van de duisternis
Doven openbare straatverlichting
Samen energiek: uw woning doorgelicht - Beweging Net
Aanleg parking uitgeverijplein
Infoavond 19/05/2015
Infoavond 13/06/2015 + 20/06/2015
Infoavond 23/09/2015
Infoavond 06/10/2015
Infoavond 17/11/2015
Infoavond 08/12/2015
Sensibilisatie via de Stadsinfo

Deelname aan actie in 2016
Energiezuinige verlichting
Tips en trickx voor een duurzame verbouwing (Wonen aan de Demer)
Duurzaam en energiezuinig verbouwen (Wonen aan de Demer)
Samenaankoop spouw- en buitenmuurisolatie (Wonen aan de Demer)
Hoe energiezuinig verwarmen met de huidige installatie ? (Wonen aan de
Demer) besparen met een investering van 0, 10, 100, 1.000 en 10.000 euro
Energie
(Wonen aan de Demer)
Gratis energiefit (Eandis)
Scherpenheuvel-Zichem gaat voor 20% minder CO2
Het woonloket: je eerste stop bij verbouwingswerken
Het burgemeestersconvenant: doven van straatverlichting
Verbouw met kennis van zaken

2016
1419/005/007/001/006 De begraafplaatsen Schoonderbuken, Keiberg en Messelbroek
worden heringericht.

Herinrichten van begraafplaatsen Schoonderbuken, Keiberg en Messelbroek

0990 Begraafplaatsen

22000007

9.075,00

Buitengewoon onderhoud sporthal Scherpenheuvel: dak en vervangen van
verwarmingsketels
Aanleg van fietspaden langs N165
Aanleg van fietspaden langs N127 en doortocht Okselaar
Aanleg van fietspad tussen Testelt Station en Aarschot - fietssnelweg
In het kader van het Merodeproject wordt 'poort Scherpenheuvel' ontwikkeld

074002 Sporthal

22100500

95.000,00

0200 Wegen
0200 Wegen
0200 Wegen
0200 Wegen

22400007
22400007
22400007
22500007

165.000,00
255.000,00
270.000,00
50.000,00
1.050.000,00

074002 Sporthal

22100500

60.000,00

080002 Lager onderwijs

22100500

10.000,00

1419/004/002/001/002 De fietspaden aan de N165 worden heraangelegd.
1419/004/002/001/004 Heraanleg van de fietspaden van de N127 en doortocht Okselaar.

Buitengewoon onderhoud sporthal Scherpenheuvel: dak en vervangen van
verwarmingsketels
Buitengewoon onderhoud school Oranjestraat (vervangen verwarmingsketel
en dakwerken turnzaal) en school Teekbroek (vervangen verwarmingsketel)
Aanleg van fietspaden langs N165
Aanleg van fietspaden langs N127 en doortocht Okselaar

0200 Wegen
0200 Wegen

22400007
22400007

85.000,00
130.000,00

2018
1419/005/007/001/007 De begraafplaatsen Testelt, Averbode en Okselaar worden heringericht.

Herinrichten van begraafplaatsen Averbode, Testelt en Okselaar

0990 Begraafplaatsen

22000007

43.500,00

Buitengewoon onderhoud sporthal Scherpenheuvel: dak en vervangen van
verwarmingsketels

074002 Sporthal

22100500

80.000,00

1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/004/002/001/002
1419/004/002/001/004
1419/004/002/001/006
1419/005/005/001/003

De fietspaden aan de N165 worden heraangelegd.
Heraanleg van de fietspaden van de N127 en doortocht Okselaar.
Aanleg van een fietspad tussen Testelt station en Aarschot.
Poort Scherpenheuvel wordt uitgebouwd.
Fietspaden Pannestraat-Tieltsebaan

2017
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid

2019
1419/009/001/001/001 Gelijk beleid

