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Studiebezoek Loos-en-Gohelle 15 juni 2019 

 

Geachte,  

 

Op 15 juni 2019 organiseert de milieudienst van de stad Ieper een bezoek aan het stadje Loos-en-

Gohelle, nabij Lens. Sinds jaren zet men in op duurzame ontwikkeling. De projecten worden opgezet 

van onderuit en wordt in Frankrijk en Europa genoemd als voorbeeld. ’s Morgens licht burgemeester 

Caron hun ambities en aanpak toe. ’s Namiddags bezoeken we de vroegere mijnsite, nu omgebouwd tot 

een innovatiecentrum voor circulaire economie en duurzaamheid en een culturele werkplaats. De 

kenmerkende tweeling terrils, te zien vanop de Kemmelberg, is uitgeroeid tot een top-groengebied. We 

bezoeken ook enkele wijken en leren er hoe de energieomslag wordt aangepakt, met betrokkenheid van 

de bewoners. Thema's die aan bod komen tijdens het bezoek zijn energie, biodiversiteit in de stad, 

burgerbetrokkenheid, duurzame mobiliteit en duurzame wijken, water, korte keten… 

De stad kadert het bezoek in een lopend engagement van het Europees project SHINE waarbij 65 

OCMW woningen energiezuinig worden gerenoveerd.  

 

Programma : 

8u : Stipt vertrek aan het Perron, Fochlaan 1 te Ieper 

9u30 : Onthaal met koffie café Saint-Hubert (café connecté van de coöperatie de Anges Gardins) 

10u : Verwelkoming door Burgemeester Jean-François Carron 

11u30 : Samen met de burgemeester verkennen we het terrein en bezoeken we enkele inspirerende 

projecten in zijn gemeente. We maken uitgebreid kennis met zijn gemeente, zijn aanpak, visie en 

toekomstplannen en beklimmen er de indrukwekkend terrils. 

12u : Toelichting Coöperatie Ange Gardin over hun micro boerderij Cocagne en hun plaatselijke munt de 

"Manne" 

12u30 : Lunch in 'Café Saint-Hubert' 
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14u30  : Energieverhaal van de gemeente en het beklimmen er de indrukwekkend terrils 

15u30 : Bezoek aan de projecten 

17-17u30 : Einde bezoek en terug richting Ieper 

Inschrijven kan bij Hein Lapauw, duurzaam@ieper.be of 057/451 672. Liefst voor 5 juni, inschrijving is 

geldig als de 25 euro is betaald op de rekening van de milieuraad BE79 8918 0403 5333. 

 

 

Het bezoek werd mogelijk gemaakt door de medewerking van milieuraad, GECORO en SHINE. 

 

 

 

Hoogachtend, 

  
 

Stefan Depraetere Emmily Talpe 

Algemeen directeur   Burgemeester 

 

 


