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Voorzitter : MEVROUW LOTTE STOOPS 

 

 

1. Vraag (R.v.O., art. 58) 
 

- Vraag van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid bevoegd voor 

Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra, over duurzaam energie- en 

ecologisch beleid CJS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Samenstelling van de commissie 

 
Vaste leden 

Mevrouw Lotte Stoops 

De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Mathias Vanden Borre 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Hilde Sabbe 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter  

Mevrouw Khadija Zamouri 

Mevrouw Els Rochette 



Datum van indiening: 2 november 2021 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Lotte Stoops aan de heer Pascal Smet, collegelid 

bevoegd voor Cultuur, Jeugd, Sport en Gemeenschapscentra 

 

Onderwerp: Duurzaam energie- en ecologisch beleid CJS 

______________________________________________________________________ 

 

Nog voor corona uitbrak is er door de VGC in kaart gebracht welke daken van 

gemeenschapscentra eventueel geschikt zouden zijn om zonnepanelen op te installeren. Een 

goed initiatief. Naast het opwekken van hernieuwbare energie zou het bovendien ook goed 

passen bij de missie van de gemeenschapscentra om de sociale cohesie te bevorderen, als zij 

hun zonnestroom beschikbaar zouden stellen voor de buurt via een energiegemeenschap.  

Ik zou graag weten hoe het met dit project staat: 

 welke gemeenschapscentra komen in aanmerking voor de installatie van 

zonnepanelen? 

 wanneer zou het project verder uitgerold worden, en wanneer zou de installatie van de 

zonnepanelen plaatsvinden? 

 is de optie om vanuit de gemeenschapscentra zonnedelen te organiseren meegenomen 

in de studie voor het project? Bij welke gemeenschapscentra zou dit mogelijk zijn? 

 Is een gelijkaardige studie ook al uitgevoerd voor andere eigendommen binnen CJS? 

Voor de energiebesparingen van de scholen zien we dat de VGC samenwerkt met FIX vzw. 

Zij kregen als doel om 350 MWU per jaar te besparen. Is er voor de gebouwen van CJS ook 

een globaal plan? Met welke partner wordt hiervoor samengewerkt? 

Onderzoekt de VGC ook hoe de gebouwen van de gemeenschapscentra en andere gebouwen 

binnen Cultuur, Jeugd en Sport verder nog kunnen bijdragen aan het creëren van een 

duurzame, veerkrachtige stad? Bv. door het opvangen en hergebruiken van hemelwater, het 

aanleggen van groendaken... al dan niet in samenwerking met de wijk en/of als voorbeeld- of 

opleidingsfunctie? 

 

Alvast bedankt voor uw antwoorden.  

 

 

 


