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Persmoment 14 November 2019 – Kamp C 

met steun van 



Wie is de gemeenschap?

• Bla bla + beelden

Burgers in beweging



Wie is de gemeenschap?

• Een Klimaaninitiatief…
• respecteert de draagkracht van de aarde

lucht bodem energie water



Wie is de gemeenschap?

• Een Klimaaninitiatief…
• is energie geven door samen zinvolle dingen te doen,

• kijkt naar het totaalplaatje, en

• mobiliseert burgers om samen een duurzame samenleving te creëren.



Wie is de gemeenschap?

• Coöperatie Klimaan (cv)



Wie is de gemeenschap?

• https://www.klimaan.be/

• https://coop.klimaan.be

• https://www.facebook.com/KlimaanMechelen/



WAT wil de gemeenschap realiseren inzake 
energietransitie en CO2-reductie? En met WIE? 

• Zonnedak op het gemeentehuis en bibliotheek van 
Bonheiden
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WAT wil de gemeenschap realiseren inzake 
energietransitie en CO2-reductie? En met WIE? 

• Inspanningsverbintenis met de gemeente Bonheiden

• Zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor zonne-energie

• Scholen als klimaatambassade in de wijk



HOE wil de gemeenschap dit realiseren? 



HOE wil de gemeenschap dit realiseren? 



HOE wil de gemeenschap dit realiseren? 

• Doen
• Investeren in zonne-energie op een schoolgebouw in Bonheiden met 

burgerparticipatie

• Durven
• Betrekken van de hele schoolgemeenschap in het zonne-project 

(leerkrachten, ouders EN leerlingen)

• Creëren van bewustwording in energie-efficëntie en zonne-energie

• Dromen 
• De stap kunnen zetten naar een echte ‘community virtual power plant’ met 

de lokale gemeenschap



Waarvoor zou de gemeenschap de €2.000 
inzetten? 

• Organiseren van wervende infomomenten 

• Uitvoeren van technische audit in minstens één van de 
schoolgebouwen

• Workshops met leerlingen van de derde graad in één 
basisschool

• Ontwikkelen van origineel promotiemateriaal

(afhankelijk van de bereidwilligheid en de wensen van de scholen)



• De gemeente Bonheiden

• Schoolgemeenschappen in Bonheiden: 
• De gemeentescholen: Gemeentelijke kleuterschool GEKKO en lagere 

gemeenteschool Bonheiden (GeBo)

• Parochiale school Sinte-Maria vzw

• GO! Basisschool Klim Op

• Gesubsidieerde vrije basisschool Rijmenam (GVBS) De Knipoog

• ZuidtrAnt, Fluvius, MOS-werking van de provincie Antwerpen

• Andere RESCOOPS binnen RESCOOP Vlaanderen

Partners

met steun van 


