
Mondelinge vraag aan het districtscollege 

Gebruik dit formulier voor het stellen van mondelinge vragen aan het 
districtscollege 

Gegevens districtsraadslid 
 naam voornaam 

 

 Peeters Arnold 

  

...... 

 

 

Ondertekening 
 datum handtekening 

 

  …………………………... 

 

Ontvangst vraag datum uur 

 

  

 

In 2005 organiseerde Milieuzorg Op School van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

(Vlaamse Overheid) de eerste ‘Dikke Truiendag’. De bedoeling van deze dag was iedereen te 

herinneren aan de afspraken van het Kyoto-protocol: we moeten in België de uitstoot van 

broeikasgassen met 7,5% verminderen!  

Ondertussen werd de ‘Dikke Truiendag’ een grootser project, want niet enkel scholen, maar ook de 

overheid en bedrijven sprongen mee op de kar.  Op vrijdag 15 februari 2008 organiseert de 

Vlaamse overheid de vierde ‘Dikke Truiendag’. 

Wat is de bedoeling van deze ‘Dikke Truiendag’: 

 

A. Het bewust maken (sensibilisatie) van scholen, overheidsdiensten en bedrijven dat door kleine inspanningen 

zonder comfortverlies het energieverbruik (met focus op verwarming/koeling, verlichting en ICT-apparatuur) 

en dus  de CO2-uitstoot kan verlaagd worden. Dit met oog op het aanzetten tot een permanente aandacht voor 

rationeel energiegebruik en het nemen van structurele maatregelen. 

B. Een effectieve reductie van de CO2-uitstoot als gevolg van de energiebesparing 

In de strijd tegen de opwarming van de aarde is ons energieverbruik beperken namelijk één van de 

belangrijkste dingen die we ZELF kunnen doen. 

 

De ‘Dikke Truiendag’ zal allicht op zich niet het energievraagstuk of het broeikaseffect oplossen. 

Maar een dergelijk initiatief werkt wel aanstekelijk, wekt bewustwording op en zet misschien aan 

tot andere, ingrijpender maatregelen. 

 

In de milieuparagraaf van ons eigen bestuursakkoord staat letterlijk het volgende (pagina 16, 

Hoofdstuk 5. Milieu): 

 



5.1.1. Het project klimaatwijken zal gepromoot worden. Hierdoor zullen de Kyotonormen 

ook in Berchem tastbaar en realiseerbaar worden. Het district geeft daarbij zelf het 

goede voorbeeld in het districtshuis, het jeugdhuis, …. 

 

Zo hoop ik dat we het project “Klimaatwijken”, vorig jaar vooral gepromoot op stedelijk niveau, dit 

najaar vanuit het district actiever mee gaan ondersteunen. Door bijvoorbeeld onze talrijke 

Berchemse bewonersgroepen hiervoor tijdig te sensibiliseren. Hoe dichter bij de mensen men 

dergelijke acties immers voert, hoe meer effect ze resulteren.  

 

Misschien is echter de ‘Dikke Truiendag’, vrijdag 15 februari 2008 eerstkomend, een mooie 

gelegenheid om hiertoe een eerste aanzet te geven? 

 

Ik doe hieronder enkele eenvoudige voorstellen maar vanzelfsprekend kan het districtscollege en de 

bevoegde schepen van Groen met nog originelere voorstellen voor de dag komen. 

 

Aan het districtscollege en de bevoegde schepen stel ik daarom de volgende vragen: 

 

1. Kan ook ons district actief aan de “Dikke Truiendag” op 15 februari deelnemen? Door 

bijvoorbeeld in het districtshuis, jeugdhuis, bibliotheek, enzovoort bij het personeel 

een oproep te doen om zich die dag iets warmer te kleden zodat de verwarming enkele 

graden lager kan gezet worden? (1 graad lager zetten, betekent immers 7 procent 

minder brandstof verbruiken en dus 7 procent minder CO 2 uitstoten).  Aangenaam 

zou zijn om aan het personeel die dag in de loop van de voormiddag een warme kom 

soep of chocomelk aan te bieden (kwestie van ook de harten wat te verwarmen en 

energie te herwinnen). Belangrijk is ook om rond die periode in onze 

overheidsgebouwen de nodige affiches en folders te verspreiden voor bezoekers en 

personeel zodat het idee van die dag ook verder wordt uitgedragen naar de Berchemse 

bevolking. En via de digitale nieuwsbrieven en de infobijlage in het plaatselijke 

reclameblad. 

 

2. Kunnen we eventueel met deze raad ook een persoonlijk engagement aangaan? De 

‘Dikke Truiendag’ valt niet samen met onze volgende districtsraad. Maar waarom 

geen afspraak aangaan met ons districtspersoneel? Wanneer zij zich engageren voor 

deze ‘Dikke Truiendag’ beloven wij, het college en de districtsraadsleden, om volgende 

zitting ook onze duit in het zakje te doen door warmere kledij aan te trekken en de 

verwarming ’s avonds enkele graden minder te zetten. En misschien een aantal lampen 

minder aan te steken in de zaal? Zo besparen we in ons district 2 keer energie.  

 

3. Is er al werk gemaakt van ons engagement op vlak van energiebesparing naar de 

toekomst? Vanaf oktober 2008 moet immers in elk publiek gebouw met een 

oppervlakte van ongeveer 1000 m² een energieprestatiecertificaat aanwezig zijn. Op dit 

certificaat zal het jaarlijks energieverbruik van het kantoorgebouw vermeld staan. 

Zijn hieromtrent al initiatieven genomen? 


