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WESTHOEKOVERLEG TEKENT BURGEMEESTERSCONVENANT 

PERSMEDEDELING 

Woensdag 8 april 2015 – Diksmuide 

De afgelopen maanden kwam de ‘Covenant of Mayors’ of ‘Burgemeestersconvenant’ voor lokale duurzame 

energie herhaaldelijk terug op de agenda van de algemene vergadering van Westhoekoverleg.  Dit leidde tot 

de afbakening van 3 clusters van samenwerking tussen de Westhoekgemeenten,  waarmee nu aan de slag 

kan worden gegaan voor de uitwerking van acties ter reductie van de CO2-uitstoot i.s.m. de West-Vlaamse 

Intercommunale (wvi) en de Provincie West-Vlaanderen. 

De burgemeestersconvenant is een Europees initiatief en heeft tot doel de CO2-uitstoot met 20% op het 

grondgebied te doen dalen tegen 2020.  Dit moet gebeuren door een grotere energie-efficiëntie en door het 

gebruik van duurzame energiebronnen.  Om dit te realiseren moeten de betrokken gemeenten een nulmeting 

van de CO2-uitstoot op vandaag uitvoeren en moeten ze een actieplan opmaken en uitvoeren.  De gemeenten 

krijgen hiervoor geen directe subsidie van Europa.  Het betreft dus een duidelijke keuze van het gemeentelijke 

beleid om hier werk van te maken en middelen in te investeren. 

Westhoekoverleg slaagde erin één cluster van verregaande samenwerking te bouwen met 6 

Westhoekgemeenten: Diksmuide, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Nieuwpoort.  

Deze gemeenten zullen voor de reductie van de CO2-uitstoot als één werkingsgebied beschouwd worden.  Ook 

Middelkerke zal zich hierbij aansluiten. 

Westhoekoverleg slaagde er verder ook in om twee ‘tandems’ van lichte samenwerking uit te bouwen: 

enerzijds betreft dit De Panne en Veurne en anderzijds betreft dit Ieper en Poperinge.  Deze vier gemeenten 

wensen voor het bereiken van de doelstelling als individuele gemeenten te worden afgerekend, waardoor ze 

kozen voor lichte samenwerking. 

De gemeente Koksijde besliste eveneens in te tekenen op de burgemeestersconvenant als individuele 

gemeente.  Wervik gaat in zee met de Leiedalgemeenten.   
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