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Leiedal neemt deel aan internationale klimaattop in Kopenhagen

Op 8 en 9 december neemt Leiedal deel aan de internationale klimaatconferentie in de Deense 

hoofdstad Kopenhagen. Concreet participeert Leiedalmedewerker Dominiek Vandewiele aan 

het ICLEI-forum dat het belang van lokale en regionale overheden in de globale 

klimaatdiscussie in de kijker plaatst. Dankzij een actieve deelname aan de klimaattop, houdt 

Leiedal de vinger aan de pols over nieuwe energiekansen en uitdagingen voor onze regio en 

wordt expertise verworven om een regionale energiestrategie uit te bouwen op maat van de 

dertien gemeentebesturen. Op die manier wil Leiedal de competitiviteit van onze regio op 

gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie versterken, geënt op de kansen en 

beperkingen van onze streek. 

Nood aan regionale aanpak

De voorbije jaren is er een wereldwijd sterk toegenomen aandacht voor de klimaats-

veranderingen en de effecten daarvan op mens en milieu. De uitdagingen op gebied van het 

klimaat- en energiebeleid zijn dan ook grensoverschrijdend en globaal van aard. Toch vormen 

lokale overheden een belangrijke schakel in dit proces: ze staan als bestuurslaag het dichtst 

bij de burger en dienen het voortouw te nemen bij sensibilisering en concrete voorbeeldacties.

De Europese, federale en Vlaamse overheid schrijven de spelregels uit, maar het zijn 

uiteindelijk de lokale overheden die rechtstreeks en onrechtstreeks geconfronteerd worden 

met de uitvoering ervan in concrete acties. 

Voor Leiedal, als bundeling van dertien gemeenten, is hier ook een onmiskenbare rol 

weggelegd. Heel wat energiethema’s kennen een regionale dimensie en worden bij voorkeur 

niet tot de gemeentegrenzen beperkt. Het streekstandpunt dat Leiedal recent heeft uitgewerkt 

voor de inplanting van grote windturbines vormt hier een uitstekend voorbeeld van. 

Windturbines hebben een sterke visuele impact op het landschap en worden in onze sterk 

bebouwde regio aan de hand van een toetsingskader best goed geordend ingeplant.
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Om onze kennis bij te spijkeren op gebied van energie, participeert Leiedal samen met de 

regionale afvalintercommunale Imog sinds september in het Europees project ‘North Sea 

Sustainable Energy Planning’(NS SEP). In NS SEP engageert Leiedal zich om een regionale 

energiestrategie uit te bouwen voor de Kortrijkse regio. Leiedal zal alle betrokken 

streekpartners en doelgroepen benaderen om een gecoördineerde, afgelijnde energiestrategie 

op maat van onze regio te ontwikkelen. Concreet willen we binnen onze traditionele 

werkdomeinen een streekgerichte aanpak uitwerken rond hernieuwbare energiebronnen. 

Daarnaast willen we het duurzaam openbaar patrimonium (duurzame verkavelingen, 

openbare ruimte, openbare gebouwen) in de regio versterken. Naast Dominiek Vandewiele 

van Leiedal zal een delegatie van de overige 14 NS-SEP-partners het Europees project 

vertegenwoordigen op de klimaattop. 

info: dominiek.vandewiele@leiedal.be, 056/24.16.16  
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