QUIZ!

SOLAR ZONDER GRENZEN IN TOGO

BURGEMEESTERSCONVENANT

(VER)BOUW DUURZAAM

Steeds meer West-Vlaamse
gemeenten ondertekenden
het Burgemeestersconvenant

Acasus

WELKE VAKANTIE VERBRUIKT HET MEESTE ENERGIE?

A. Met de auto naar Limburg
om een weekend te gaan
fietsen.
C. Met de trein twee weken
interrailen door Europa om
steden te bezoeken.

B. Met het vliegtuig naar
Londen om musea te
bezoeken.
C. Met de bus naar Oostenrijk
om een weekje te wandelen.

De Provincie West-Vlaanderen steunt al jaren Solar Zonder Grenzen. Die organisatie
ontwikkelde zonnekiosken en lokaal geproduceerde ledlampen. Een lokale ondernemer in
het dorp krijgt een opleiding tot kioskhouder. Op zijn huis wordt een zonnepaneel
geïnstalleerd en in zijn huis komen er een batterij en een regelaar. Mensen in het dorp
kopen of huren een oplaadbare lamp en kunnen die - tegen een kleine vergoeding
- via de zonne-energie opladen. De kioskhouder betaalt een huurbedrag aan
Solar Zonder Grenzen. Met die opbrengst wordt alles onderhouden en -

VOOR DE PRODUCTIE VAN 1KG RUNDVLEES IS HEEL
WAT WATER NODIG. HOEVEEL DENK JE?
A. 5.000 liter

B. 15.000 liter

C. 40.000 liter

WAARAAN BESTEEDT EEN DOORSNEE HUISGEZIN HET
MEESTE ENERGIE?
A. Verwarmen van de woning. B. Gebruik van de wagen.
C. Op reis gaan.

wanneer nodig - vervangen. De lampen worden lokaal geproduceerd
en kunnen ook lokaal worden hersteld. Dit zorgt weer voor
kennisoverdracht en tewerkstelling. Het is beter voor het

Het Burgemeestersconvenant is door de Europese Unie in het leven

energie (20 % van het totale energiegebruik uit hernieuwbare bronnen
halen). De gemeenten zetten zo in op omgaan met de gevolgen van
klimaatverandering. In West-Vlaanderen is dit bijv. de stijging van de
zeespiegel, watertekort, verzilting, toename van erosie, grotere kans op
overstromingen, meer hittestress enz.

geroepen om de lokale ambities op het vlak van energie en klimaat
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kracht bij te zetten. Het past binnen de Europese 2020-doelstellingen.
Ondertekenaars engageren zich om tegen 2020 20 % minder CO2 op hun

milieu, maar ook economisch duurzaam. De gebruiker

grondgebied uit te stoten. Dit doen ze door in te zetten op efficiënt

heeft meer en goedkoper licht dan met olielampen of

energiegebruik (20 % minder energie uitstoten) en hernieuwbare
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uitgebreid duurzaam bouwadvies bij de experts van Acasus. Dit is het
centrum duurzaam wonen, bouwen en renoveren van de Provincie

www.burgemeestersconvenant.eu
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Wil je renoveren of plan je een volledige nieuwbouw? Ga dan voor
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West-Vlaanderen. De experten van Acasus verlenen onafhankelijk
advies aan burgers, gemeenten, scholen en vzw’s of verenigingen,
op het vlak van oriëntatie, isolatie, ventilatie, materiaalkeuze
en premies.
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wegwerpbatterijen. En de kioskhouder kan met de
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opbrengst zijn brood verdienen. Om andere
HOEVEEL PROCENT VAN DE CHOCOLADE GEMAAKT
UIT AFRIKAANSE CACAO WORDT OOK IN AFRIKA ZELF
GEGETEN?

HOEVEEL VAN ZIJN TOTALE BUDGET GEEFT DE
PROVINCIE WEST-VLAANDEEN AAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?

A. 3 %

A. 0,1 %

B. 13 %

HOEVEEL MENSEN KUNNEN VOLWAARDIG ETEN VAN
HET VOEDSEL DAT VERLOREN GAAT?
A. 1 miljoen mensen
C. 2 miljard mensen

B. 1 miljard mensen

IN HOEVEEL LANDEN IN HE ZUIDEN ONDERSTEUNT DE
PROVINCIE PROJECTEN?
A. Exact 3.

B. Minder dan 12.

C. Bijna 25.

D. Ongeveer 40.

een zonnekioskkit ontworpen.

diagonalen
moeten in box?
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“Meer dan het verleden interesseert
mij de toekomst, want daarin ben ik
van plan te leven”
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solarzondergrenzen.be

WATERKRACHTCENTRALE IN OOST-CONGO
Om de onstabiele elektriciteitsvoorziening aan te pakken gebruiken ze in
Congo dikwijls generatoren op fossiele brandstoffen. Die zijn erg
vervuilend. Daar hebben de inwoners van Murhesa, met steun van de
Provincie West-Vlaanderen, iets op gevonden! Zij bouwden een
waterkrachtcentrale op de rivier Langa. Het stromende water dient om
met een kleine stuwdam en een turbine elektriciteit op te wekken. Dit

ENERGIE

www.acasus.be

te helpen heeft Solar zonder Grenzen

B. 1 %

C. 10 %

C. 23 %

organisaties op een gelijkaardige manier

garandeert een stabiele en duurzame elektriciteitstoevoer, onder meer
voor de twee scholen, het sociaal centrum, een maalderij en een
gezondheidspost voor kinderen.
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SAMEN GAAN WE GROENER
Groene stroom aankopen in
groep
Met de groepsaankoop groene stroom wil de Provincie

De leverancier met de scherpste tarieven wint en doet een voorstel. Elke
inschrijver beslist daarna pas of hij/zij het aanbod aantrekkelijk genoeg
vindt. Als hij/zij beslist om het aanbod te aanvaarden, wordt de overstap
geregeld. De deelnemer kan dan een jaar lang genieten van goedkope en
groene stroom.

West-Vlaanderen haar inwoners, ondernemingen en verenigingen de
kans bieden om te besparen op de energierekening. Tegelijk wordt ook
het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 %
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groene stroom. Inschrijven is eenvoudig, gratis en vrijblijvend. Door een
groot volume gezamenlijk aan te kopen via een openbare veiling kan een
betere prijs worden bedongen.
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