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Ondertussen zet het gemeentebestuur alles op alles om deze 
doelstelling te behalen. Zowel binnen de eigen werking als rich-
ting verschillende doelgroepen werden al heel wat acties onder-
nomen.

Verduurzamen van interne werking
Alle nieuwe gebouwen van de gemeente zullen minstens voldoen 
aan de 30/30/30-norm. Hiermee verbindt de gemeente zich om 
alle nieuwe gebouwen nu al energiezuiniger te maken dan de 
normen die verplicht worden in 2019 ! Zo zullen de nieuwe biblio-
theek, politiepost, jeugdlokaal en kinderclub in Sint-Jozef klaar 
zijn voor de toekomst.

De openbare verlichting werd aangepast zodat ze nog maar half 
zo veel elektriciteit verbruikt. Verder wordt ook volop ingezet op 

Rijkevorsel2020
Met het Rijkevorsel2020-project tracht het 
gemeentebestuur de CO2-uitstoot op het grondgebied 
met 20 % te verlagen tegen 2020 (t.o.v. 2011). 
Deze ambitieuze uitdaging wordt aangegaan samen 
met alle andere Kempense gemeenten onder het 
streekproject Kempen2020.
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vernieuwing en verduurzamen van het gemeentelijk wagenpark 
door onder andere de aankoop van elektrische en CNG-wagens, 
cursussen ecodriving en het promoten van duurzaam woon-werk-
verkeer.

Acties richting verschillende doelgroepen
Het grootste deel van de CO2-uitstoot is echter niet rechtstreeks 
afkomstig van de gemeentelijke diensten. Ook hier tracht de ge-
meente echter door het verstrekken van informatie en het sti-
muleren van duurzaam gedrag het verschil te maken. Zo waren 
er voor de huishoudens van Rijkevorsel reeds samenaankopen 
dakisolatie, muurisolatie, 
zonnepanelen, groene ener-
gie en hoogrendementsglas 
en infoavonden en cursussen 
rond verschillende thema’s. 
Ook kunnen inwoners gratis 
duurzaam bouwadvies ver-
krijgen via Kamp C.

Ook op vlak van mobiliteit 
werd al heel wat gereali-
seerd. Alle invalswegen heb-
ben ondertussen gescheiden 
fietspaden en in het centrum 
werden heel wat extra fiet-
senstallingen voorzien.

Ook richting bedrijven zit de gemeente niet stil. Naast de jaar-
lijkse belgerinkelactie, zijn er ook voor hen mogelijkheden om 
gratis energiescans of subsidies te verkrijgen. Ook richting land-
bouwbedrijven zijn er tal van acties in voorbereiding 
samen met de buurgemeenten.
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www.kempen2020.be en doorklikken op Rijkevorsel
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Kies voor goedkopere
groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur ? En wil je 
daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu ?
Doe dan mee met de groepsaankoop groene
stroom en gas van de provincie Antwerpen.
Ook onze gemeente steunt dit initiatief.
Tot en met 4 oktober kun je vrijblijvend
en zonder enige aankoopverplichting inschrijven.

Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij 
stilgestaan dat je op deze uitgaven kan besparen ? Uiteraard door 
minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energiele-
verancier te kiezen. Veel werk ? Toch niet. Het Antwerpse provin-
ciebestuur biedt al haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om in 
te stappen in een groepsaankoop groene stroom en gas.

Zo bied jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één 
aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energieleveranciers 
kunnen op de online veiling begin oktober hun beste bod geven. 
Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken. Na de veiling krijg 
je een persoonlijk aanbod van de goedkoopste energieleverancier 
voor je opgegeven verbruik. Pas dan beslis je of je van energie- 
leverancier verandert.
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Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor de organisatie van de groepsaankoop met 
een stap voor stap begeleiding, van de vrijblijvende inschrijving 
tot en met de overstap van leverancier.

Inschrijven kan van 1 juli tot en met 4 oktober via de website 
www.samengaanwegroener.be (doorklikken op provincie Antwer-
pen). Je vindt er ook een antwoord op veel vragen. Neem je laat-
ste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij 
de hand en schrijf je online in of bel gratis 0800 21 134. Na de 
veiling op 5 oktober krijg je vanaf 21 oktober een persoonlijk aan-
bod. Dit vergelijkt meteen de veilingresultaten met de huidige 
energietarieven die leveranciers bieden. Pas dan beslis je of je op 
het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap, bevestigen vóór 
21 november, kan je rekenen op een helpende hand.

Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je 
graag verder. Vanaf 1 september kun je terecht op de milieudienst 
in het gemeentehuis.

Prijsuitreiking Belgerinkel
De fietscampagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel 
2016’ werd op 4 juni afgesloten. In Rijkevorsel 
werden in totaal 3 275 loten online geregistreerd,
4 057 werden in de boxen gedeponeerd. Bedankt
aan alle deelnemers die de auto hebben laten staan 
en gekozen hebben voor de fiets !

De prijzen die zijn voorzien, waaronder de belgerinkelfiets, fiet-
stassen en cadeaubonnen, worden op dinsdag 13 september 2016 
om 18.30 uur aan de winnaars overhandigd (voor aanvang van 
de wijkvergadering). De deelnemende handelaars en de winnaars 
zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen om deze prijsuit-
reiking bij te wonen.
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Energie infotoer:
infoavond LED-verlichting

Naar jaarlijkse gewoonte neemt onze 
gemeente deel aan de energie infotoer. 
Deze infotoer omvat 29 infosessies 
die in samenwerking met IOK, Kamp 
C, Eandis, Infrax en de Gezinsbond 
georganiseerd worden. Tijdens deze 
infosessies worden verschillende 
onderwerpen over energie besparen en 
hernieuwbare energie aangesneden.
Je bent dan ook van harte welkom op 
al deze infoavonden.

De gloeilamp is niet meer, de (eco-)halogeen is dan toch niet 
zo energiezuinig, en de spaarlamp heeft zijn gebreken. Biedt de 
LED-lamp soelaas ? Wat is dat eigenlijk zo’n ‘light emitting diode’ ? 
We leren je alles wat je moet weten over lichtkwaliteit en de 
technische kant van licht. Hoe je goed en zuinig kan verlichten. 
De verschillende soorten lampen, hun voor- en nadelen, en waar 
je op moet letten om ze lang te laten meegaan. Leer alles over 
deze nieuwe manier van verlichten en bekijk ook het recente 
demomateriaal voor huishoudens, zodat je zelf kan oordelen over 
lichtintensiteit, lichtkleur, prijs en kwaliteit ! En natuurlijk geven 
we je wat aankooptips mee naar huis.

De infoavond in onze gemeente heeft als onderwerp ‘LED-verlich-
ting’ en vindt plaats op woensdag 9 november 2016. Deze presen-
tatie wordt georganiseerd in samenwerking met de Gezinsbond 
van Rijkevorsel.

Deze sessie start om 20 uur in de raadzaal van het gemeente-
huis van Rijkevorsel (Molenstraat 5). Deelnemen is gratis maar 
inschrijven wel verplicht. Dit kan via www.iok.be/ei of via de 
milieudienst.
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Behaag onze Kempen !
Ook dit najaar loopt in onze 
gemeente de actie ‘Behaag onze 
Kempen!’. Deze grootschalige actie 
is intussen aan haar 22ste editie toe. 
Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, 
Velt, JNM en 26 Kempense 
gemeentebesturen. De organisatoren 
willen inheemse en streekeigen 
soorten promoten. Je kunt in de 
periode september-oktober ook 
plantgoed aankopen via de actie.

Begin met je goed te informeren
Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin? Infor-
meer je vooraf goed ! Je vindt heel wat nuttige informatie op 
www.iok.be/bok en in de gratis infobrochure. In september wor-
den drie infoavonden gehouden met meer informatie rond de 
actie en het aangeboden plantgoed waarbij je heel wat tips en 
ideeën kan opdoen. Inschrijven is niet nodig.

Al eens gedacht aan een gemengde haag ?
Gemengde hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze hagen zijn 
beter bestand tegen ziekten en plagen en hebben een mooi blad-, 
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Datum Tijdstip Gemeente Locatie

· Dinsdag 13/9 19.30 uur Ravels Raadzaal gemeentehuis
    Gemeentelaan 60
· Donderdag 15/9 20.00 uur Kasterlee Polyvalente zaal gemeentehuis
    Markt 1
· Dinsdag 20/9 20.00 uur Meerhout Raadzaal gemeentehuis
    Markt 1



bloesem- en besseneffect. Een gemengde haag kun je (plaatse-
lijk) laten uitgroeien tot een heg. Of je kunt ze, net als een klas-
sieke beukenhaag, strak scheren.

Aanbod
De organisatoren van de actie ‘Behaag onze Kempen’ bieden in-
heems en streekeigen haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, 
kleinfruit, vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele hees-
ters, steunpalen voor fruitbomen en compost aan. Inheemse en 
streekeigen haagplanten gedijen van nature goed op onze arme 
Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en 
vergroten de natuurwaarde van je tuin. Heel wat van het aange-
boden plantgoed is ook zeer nuttig om meer bijen aan te trekken 
naar je tuin (op bestelformulier aangeduid met een ). Naast 
bio-bloemenzaad voor bloemenweiden kun je vanaf dit jaar ook 
bio-bloembollen aankopen om nog meer bijen aan te trekken naar 
je tuin en de biodiversiteit in je buurt te versterken. Verder is er 
ook een bijenbosje samengesteld met een combinatie van bijen-
vriendelijk haagplantsoen.

De organisatoren kiezen waar mogelijk voor autochtoon plant-
materiaal, dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de 
laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten 
zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, 
interacties met andere organismen… Onze fauna en flora is beter 
aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bomen en 
struiken.
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Hoe bestellen
Bestellen doe je bij voorkeur via het online bestelformulier op 
de website www.iok.be/bok. Maar je kunt ook bestellen via de 
milieudienst van de gemeente. Bestellen kan tot 31 oktober!

Afhalen plantgoed
Het bestelde plantgoed dien je zelf af te halen op zaterdag 19 
november tussen 9.30 en 11.30 uur op de afhaalplaats 
van je keuze.

Week van het bos
‘Sport is mijn natuur’ ... Met deze slogan wil het 
Agentschap voor Natuur en Bos de komende maanden 
duidelijk maken dat sporten nog gezonder én 
plezanter wordt als je dit doet in de natuur.

Als een galante 
gastheer heet het 
ANB jullie dan 
ook samen met 
Bos+ welkom in 
de grootste sport-
club: onze bossen 
en onze natuur.
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Bezoek de website www.iok.be/bok, haal een
gratis infobrochure af op het gemeentehuis of
neem contact op via behaag.onze.kempen@iok.be.
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Meer informatie over activiteiten in je buurt
vind je op www.weekvanhetbos.be

 Meer    
info



Is je verwarmingsketel
aan vervanging toe ?
De meeste mensen vervangen hun verwarmingsketel 
wanneer deze niet meer werkt. De technologie van 
verwarmingsketels is de laatste decennia echter 
zo sterk geëvolueerd dat vervanging van een oude 
ketel zich opdringt, ook al lijkt de oude ketel op het 
eerste zicht nog goed te werken.

De huidige ketels zijn heel wat zui-
niger waardoor je kan besparen op 
je energiekosten en bovendien je 
steentje kan bijdragen aan de ver-
mindering van de CO2-uitstoot. Ten 
opzichte van een oude ketel kan tot 
35 % bespaard worden op het energie-
verbruik! Hierdoor is de investering 
in de meeste gevallen op minder dan 
tien jaar terugverdiend. Wil je weten 
of jouw ketel aan vervanging toe is ? 

Doe de test op www.iok.be/verwarming.

Doe mee met de samenaankoop 
condensatieketels !
De vervanging van een oude ketel door een condensatieketel le-
vert voor een relatief kleine investering veel energiewinst op. 
Daarom organiseert IOK samen met 27 gemeenten deze winter 
een samenaankoop condensatieketels. Door samen de markt op 
te gaan, hopen we goede voorwaarden en lagere prijzen te be-
komen. Zowel condensatieketels op aardgas als mazout worden 
aangeboden via de actie.

Inschrijven
Kom langs op een infoavond in je buurt, de start is telkens om 
20 uur.
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Vrijblijvend inschrijven is nu al mogelijk via de website 
www.iok.be/verwarming. Na inschrijving word je verder op de 
hoogte gehouden over het verloop van de actie in jouw 
gemeente.

Ben jij de FairTradeFan
die we in Rijkevorsel
nog zoeken ?
Weet je wat fair trade betekent ? En koop of
verbruik je jaarlijks minimum vier fairtrade-
producten ? Registreer je dan als FairTradeFan.

Maak van de gemeente Rijkevorsel een 5 sterren gemeente en 
word FairTradeFan via www.fairtradegemeenten.be (doorklikken 
naar gemeente Rijkevorsel). Als 25 % van de bevolking fan wordt, 
behaalt de gemeente een extra ster.
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Datum Gemeente Locatie

· Maandag 21/11 Beerse Lokaal dienstencentrum De Ontmoeting
   Boudewijnstraat 10
· Dinsdag 29/11 Ravels Gemeentezaal Den Eel
   Eelstraat 2
· Woensdag 7/12 Hoogstraten Stadhuis, Zaal de Welgezinde
   Vrijheid 149

014 56 42 56 of duurzaamheidsteam@iok.be
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Laureaat eerste milieuprijs:
Bijencentrum De Raam
in de kijker
Binnen het streekproject Kempen2020 reikt de 
milieuraad van Rijkevorsel om de twee jaar een 
milieuprijs uit voor een inwoner, vereniging, buurt of 
bedrijf die zich verdienstelijk gemaakt heeft om de
CO2-uitstoot in Rijkevorsel te verlagen. Begin dit 
jaar ontving bijencentrum De Raam deze allereerste 
Rijkevorselse milieuprijs en het bijhorende bedrag 
van € 250.
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Een tip van Flip de duurzaamheidskip

Rij met de fiets naar het werk !
Fietsen is niet alleen milieuvriendelijk en ontspannend,
maar ook gezond. Gemiddeld is iemand die met de fiets
naar het werk rijdt, per jaar 1,4 dagen minder ziek
dan iemand die met de auto rijdt.

KEMPEN 2020
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In ‘Bijencentrum De Raam’ probeert Imkersgilde Sint-Ambrosius 
bijenrassen te veredelen, met de bedoeling een uiterst zacht-
aardig en niet-agressief bijenras te bekomen. In 2013 werd een 
volledig nieuw bijencentrum gerealiseerd, met een bijenstand 
voor het bevruchtingsstation, een hygiënisch lokaal dat gebruikt 
kan worden om te slingeren en een bezoekersruimte. Het pronk-
stuk is echter de grote bijentuin die uit een verscheidenheid aan 
bijenvriendelijke planten bestaat. Op deze manier willen ze ie-
dereen stimuleren om ook voor bijenvriendelijke planten in hun 
eigen tuin te kiezen.

De Raam is iedere zondag te bezoeken van 9.00 uur tot 11.30 
uur (van april tot september ook elke eerste zondagmiddag van 
de maand open van 13.00 uur tot 17.00 uur). Bezoeken op zon-
dag zijn gratis en voor iedereen vrij toegankelijk. Ook 
groepen zijn welkom.
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Bijencentrum De Raam
De Sluis 3 - 2310 Rijkevorsel
info@bijencentrumderaam.be
www.bijencentrumderaam.be
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Fietsroute
in de kijker:
Kempense
Zalighedenroute
De Kempense Zalighedenroute (53 
km) laat je de prachtige omgeving 
en typische verhalen van hier in de 
streek ontdekken. Gezellig fietsen 
met vrienden na het werk kun je 
onderweg genieten van een lekkere 
hap of een frisse pint.

Onderweg kom je fraaie borden tegen met 
een woordje uitleg en met geluidsfragmen-
ten die je kunt afspelen op je smartphone 
of tablet via QR-codes. Statige dames- en 
herenbomen vertellen je hun ver-
haal.

14

Download de brochure
van deze fietsroute via
www.kempensezaligheden.be
of haal hem op in het gemeentehuis.
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Agenda najaar 2016
Elke zondag Bijencentrum De Raam Rijkevorsel

11 september Boerenmarkt Rijkevorsel

13 september Infosessie Behaag onze Kempen ! Ravels

15 september  Infosessie Behaag onze Kempen ! Kasterlee

16 september  Strapdag (Week van de mobiliteit)

28 september Infovergadering woningkwaliteits- Rijkevorsel
 normen bij verhuring van woningen

5-15 oktober Week van de fairtrade

8 oktober Nacht van de duisternis

9-16 oktober Week van het bos

22 oktober Inzamelactie frituurolie en –vet Rijkevorsel
 in het recyclagepark 

9 november Infoavond LED-verlichting Rijkevorsel

21 november  Infoavond samenaankoop Beerse
 condensatieketels 

29 november Infoavond samenaankoop Ravels
 condensatieketels 

7 december  Infoavond samenaankoop Hoogstraten
 condensatieketels

Deze folder, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op 
milieuvriendelijk, chloorvrij en 100% gerecycleerd papier.
Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen


