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DUURZAAM WIJNEGEM

Duurzaamheid 
is zorgen voor 
nu en voor
onze toekomst.

MEER WETEN? EEN IDEE DELEN? >> HTTP://WIJNEGEM.CDENV.BE

DE WEG VOORUIT 
NAAR DUURZAAM 
WIJNEGEM
»   We investeren in ledverlichting en 

maken een slim lichtplan op. 

»   Energiebesparende maatregelen in 
woningen kunnen grote verschillen 
maken. De gemeente informeert en 
adviseert.

»   De gemeente stelt zich borg voor 
verenigingen die zonnepanelen op 
hun lokalen willen.

»   Het park kan meer benut worden als 
plek voor sport, spel en educatie, 
maar ook als een oase van rust.

»   Waar het kan, maken we 
aanplantingen bijvriendelijk. 

»We voorzien automaten met 
hondenpoepzakjes.

»   De gemeente sensibiliseert over 
internationale onrechtvaardigheid en 
het belang van duurzame 
ontwikkeling.

»   De gemeente neemt 
duurzaamheidscriteria op voor haar 
openbare aanbestedingen. Zo zijn bij 
de bouw van de nieuwe school 
duurzame en energieneutrale 
keuzes een must.
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» 
MEER 
FIETSVEILIGHEID 
MAAKT MEER 
FIETSPLEZIER!

EEN DUURZAME 
GEMEENTE GAAT 
LANGER MEE.

Zo werken wij aan 
duurzaam Wijnegem: 

» Veilig kunnen fietsen op 
comfortabele fietspaden, 
ook met elektrische fietsen, 
fietskarren en bakfietsen, daar 
maken we prioriteit van.

» We hechten veel belang aan 
veilige en toegankelijke 
voetpaden. 

» We maken werk van voldoen-
de en goede parkeerplaatsen 
voor fietsen. In samenspraak 
met de buurt moeten 
gedeelde fietsgarages 
mogelijk zijn. 

» In samenwerking met politie, 
scholen en verenigingen 
zetten we in op vorming rond 
veilig gedrag in het verkeer.

» Jonge kinderen groeien snel, 
maar hun fiets groeit helaas 
niet mee. Voor hen werken 
we een fietsotheek uit waar 
ze fietsen kunnen ontlenen tot 
ze deze ontgroeid zijn.

» Reeds vanaf de voorbereiding 
van verkeersingrepen, bouw-
projecten, evenementen... 
houden we rekening met 
fietsers en voetgangers. 

» Gemachtigde opzichters aan 
oversteekplaatsen dragen bij 
aan een veilig verkeer. Zij 
verdienen de grootste 
appreciatie en ondersteuning. 

» Gemeente en OCMW 
moeten het goede voorbeeld
geven.We willen het fietsen 
nog meer ingang doen vinden 
bij alle medewerkers.

» Initiatieven tot autodelen 
stimuleren en ondersteunen 
we, onder meer door het 
voorzien van voorbehouden 
parkeerplaatsen.

» De waterbus biedt een 
milieuvriendelijk alternatief om 
naar Antwerpen te gaan. Dat 
ondersteunen we ten volle.




