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Onderwerp

Advies klimaatactieplan
Op 18 mei 2022 werd aan de GECORO een toelichting gegeven
m.b.t. opgemaakte klimaatactieplan.
In een klimaatactieplan bundelt het lokaal bestuur maatregelen
en acties voor de opmaak en uitvoering van het
Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Daarbij wordt
Boechout ondersteund door IGEAN en de Provincie Antwerpen.
Het actieplan moet opgemaakt worden volgens een vastgelegd
sjabloon en vooraf bepaalde speerpunten moeten aan bod komen.
Het klimaatactieplan is een dynamisch plan dat loopt tot 2030.
Hierin kunnen er steeds nieuw acties worden in opgenomen.

Detaillering advies:

Na bespreking op de vergadering van 18 mei 2022 en finalisatie
per e-mail formuleert de GECORO volgend advies:
Positief advies met aanbevelingen/opmerkingen:
De GECORO kan zich vinden in de structuur en opmaak van het
klimaatactieplan en de voorgestelde speerpuntacties.
De GECORO wil er vooral op aandringen dat deze acties nu zo
snel mogelijk in de praktijk worden toegepast in het beleid. Het
klimaatactieplan mag geen dode letter blijven en is een
instrument dat gehanteerd kan worden in het in de praktijk
brengen van een duurzaam beleid met oog op een
klimaatneutrale toekomst.
Concrete projecten waar speerpuntacties op korte termijn kunnen
worden toegepast:

-

Ontwikkeling van de Wolfsput

-

Namens de GECORO

Heraanleg van straten en onthardingsprojecten op openbaar
domein
Opmaak van een landschapsontwikkelingsplan
Energetische renovaties van eigen patrimonium
Opname van specifieke voorwaarden bij verkavelingsaanvragen
Opmaak van nieuwe bouwcode als klimaattool
Een concreet plan met direct in te voeren maatregelen rond de
bronbemalingen bij bouwwerken. Elke maatregel is
locatieafhankelijk maar er moet te allen tijde voorkomen worden
dat grondwater in de riolering verdwijnt.
….
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