
Ook al zijn de klimaatuitdagingen waar 
we vandaag voor staan 
grensoverschrijdend of zelfs mondiaal 
van aard, lokale besturen spelen een 
cruciale rol in het geheel. Wie kan er 
immers beter voor zorgen dat klimaat 
en energie voor de bevolking geen ver-
van-mijn-bed-gebeuren is? Onder de 
vleugels van WVI (West-Vlaamse 
Intercommunale) nemen 29 West-
Vlaamse steden en gemeenten het 
binnen het Europees project 
PentaHelix samen op voor het klimaat. 
 

 
Ze richten hun pijlen op 2030 met de ondertekening en uitvoering van het nieuwe Burgemeestersconvenant 
voor Klimaat en Energie. Zo hebben de lokale besturen Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-
Poelkapelle, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne de krachten gebundeld onder de groepsnaam Van Zee tot 
IJzer. Een intergemeentelijk energie- en klimaatactieplan krijgt vorm en de ambities liggen hoog. Tegen 2030 
wil de groep de gezamenlijke uitstoot van CO2 op het gezamenlijk grondgebied met ten minste 40% 
terugdringen. Dit door een betere energie-efficiëntie en meer gebruik te maken van hernieuwbare 
energiebronnen. Anderzijds willen ze ook klaar staan voor de toekomst, hun veerkracht verhogen en zich 
aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering (bijvoorbeeld: hitte, zeespiegelstijging). 

 
Samenwerken sleutel tot succes 
Samenwerking is cruciaal willen ze onze engagementen voor een klimaatbestendige samenleving waarmaken. 
PentaHelix bundelt de krachten: werk vanuit je eigen en elkaars sterktes om samen aan de slag te gaan en 
meer te bereiken, en dit al vanaf de opmaak van het klimaatplan. WVI bouwde met de 8 gemeenten van de 
pilootgroep Klimaatoverleg Midwest ervaring op in dit traject. Nu gaan ze aan de slag met de andere 21 
enthousiaste gemeenten waaronder de groep gemeenten Van Zee tot IJzer. Overheden, bedrijfswereld, 
kennisinstellingen, NGO’s en burgers ontmoeten elkaar in het planningsproces, bouwen vertrouwen op en 
zetten partnerships op om plannen om te zetten naar acties op het terrein. 
 
Concreet resultaat van de pilootgroep 
Het Klimaatplan 2030 voor de 8 gemeenten van Klimaatoverleg Midwest is een feit. Samenwerken is verweven 
in het actieplan, wat blijkt uit een greep van de acties. De gemeenten geven samen vorm aan een klimaattoets 
om klimaat in te bedden als criterium bij beslissingen, ze werken met de stakeholders samen om gericht te 
kunnen informeren en sensibiliseren over klimaatacties en spelen hierin de eigen voorbeeldfunctie uit, voor het 
verhogen van de renovatiegraad is er een netwerk van partners. Op vlak van hernieuwbare energie is er reeds 
concreet uitgewisseld met energiecoöperaties hoe het draagvlak verhoogd kan worden en hoe burgers actief 
deel kunnen nemen aan de energietransitie. Naar mobiliteit toe is er tussen de gemeenten sterke uitwisseling 
over het fietsbeleid en succesvolle acties. 
 
Digitale kick-off 
Tijdens de digitale kick-off op vrijdag 23 oktober nam WVI als stakeholder zelf het voortouw door haar 
transitiepaden uit de doeken te doen. Nadien ging de aandacht naar de resultaten van het Europees project 
PentaHelix, de ervaringen van de pilootgroep Klimaatoverleg Midwest, de ambities van de 21 nieuwe 
klimaatgemeenten en de kracht van de 5 groepen stakeholders. Een digitale toast op de ambities bezegelde de 
samenwerking.  
 
Volg het traject op www.pentahelix.eu, www.wvi.be of de website van jouw klimaatgemeente. 

 
Heb je de digitale kick-off “Route 2030 naar klimaatbestendigheid’ gemist? Herbekijk het klimaatevent via 
https://youtu.be/BsA1udqNAyE.  
_________ 
 

http://www.pentahelix.eu/
http://www.wvi.be/
https://youtu.be/BsA1udqNAyE


Naast de Westhoek hebben nog andere regio’s de krachten gebundeld voor een beter klimaat. Een overzicht 
van de PentaHelix-gemeenten: 
 

• Lokaal klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen (Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-
Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke) 

• Verbindingsgebied Kust-Houtland (De Haan, Ichtegem, Oudenburg) 

• Klimaatoverleg Midwest (Ingelmunster, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, 
Ruiselede, Tielt, Wingene) 

• Van Zee tot IJzer (Diksmuide, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, 
Nieuwpoort, Veurne) 

• Hooglede 
 

 


