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Persbericht
Courcelles: 4 duurzame burgerprojecten krijgen steun
van Be Planet, Elia en de gemeente Courcelles
Vandaag 18 december hebben Elia, Be Planet en de gemeente Courcelles de laureaten voorgesteld van
de oproep voor de gemeente Courcelles. Elia werkt al bijna twee jaar samen met de stichting van
openbaar nut Be Planet om de initiatieven te ontwikkelen en te ondersteunen die burgers nemen voor
een duurzame transitie in de gemeenten waar Elia infrastructuurprojecten uitvoert. Vandaag sluit ook de
gemeente Courcelles zich aan bij dit project dat in het kader past van klimaat- en energiebeleid.
Elia is ervan overtuigd dat je als bedrijf een belangrijke rol kan spelen om de milieu-uitdagingen aan te gaan.
Daarom stelt Elia 'duurzame ontwikkeling' centraal in haar beleid. In haar infrastructuurprojecten streeft Elia
voortdurend naar het evenwicht van de drie pijlers op het vlak van duurzame ontwikkeling: maatschappij,
economie en milieu. Om deze doelstelling te verwezenlijken, werkt Elia sinds februari 2017 nauw samen met de
stichting Be Planet.
Ilse Tant, Directeur Public Acceptance bij Elia: "De missie van Be Planet sluit perfect aan bij onze
maatschappelijke rol als netbeheerder. Wij willen de transitie faciliteren naar het elektriciteitsnet van morgen:
betrouwbaar, duurzaam en betaalbaar. Daarvoor werken we nauw samen met regionale en lokale actoren
waarmee we, waar mogelijk, een win-winsamenwerking trachten op te zetten. Be Planet helpt ons om in contact
te komen met lokale verenigingen en om samen met hen de biodiversiteit en energie-efficiëntie te bevorderen."
In het kader van ons structureel partnerschap met Be Planet bekijken wij systematisch de opportuniteiten om
burgerprojecten te promoten. Via Be Planet zijn er al verschillende oproepen voor projecten gedaan om met
lokale verenigingen samen te werken, en ook in de toekomst zullen er oproepen volgen.
Deze samenwerking sluit aan bij het energie- en klimaatbeleid dat de gemeente Courcelles al verschillende
jaren voert. Ze biedt de gemeente de gelegenheid om haar klimaatbeleid te versterken door
verenigingsprojecten op haar grondgebied te ondersteunen, ten voordele van haar burgers en het milieu.
Vandaag hebben we dus het genoegen om de kandidaten voor te stellen die in het kader van de oproep van
september in Henegouwen zijn gekozen. De laureaten zijn geselecteerd op basis van de kwaliteit van hun
project om de ecologische transitie en duurzame ontwikkeling te promoten. De partners voorzien een enveloppe
van € 30.000 om deze burgerprojecten materieel en/of financieel te steunen. De laureaten werden geselecteerd
door een onafhankelijke jury die door de stichting Be Planet is aangesteld.

Duurzame ontwikkeling staat centraal bij de geselecteerde projecten
Uit de negen voorgestelde projecten heeft de jury zes laureaten geselecteerd, waarvan er drie aan hetzelfde
project werken. Het betreft de vzw Kréativa, het cultureel centrum La Posterie en de Flèchère-school, de Section
Apicole de Courcelles, de vzw Produrable en de vzw 'Les Amis du Château de Trazegnies'.


.

De honingmakerij van de Section Apicole de Courcelles (SAC)

De SAC beheert al verschillende jaren projecten voor de bescherming van bijen en het behoud van de
biodiversiteit. De Section Apicole de Courcelles beheert reeds bijenkasten voor kweekdoeleinden en organiseert
cursussen over bijenteelt, en wil graag een speciale locatie voor haar activiteiten voorzien zodat ze haar
activiteiten kan uitbreiden, bijvoorbeeld met workshops over imkerij en andere producten van de bijenkast. Er is
aan hen een enveloppe van € 10.000 toegewezen voor de oprichting van een honingmakerij.


De natuurlijke tuinen van Kréativa, La Posterie en de Fléchère-school

De vzw Kréativa is een vereniging voor permanente vorming actief in zeer uiteenlopende domeinen: milieu,
duurzame ontwikkeling, volksgezondheid, gelijke kansen en burgerparticipatie. Het voorgestelde project is de
aanleg van natuurlijke tuinen waardoor er een link wordt gelegd tussen biodiversiteit en de lessen in tuinieren. Er
is aan de vzw een bedrag van € 10.000 toegekend om twee natuurlijke tuinen aan te leggen: in het cultureel
centrum
La
Posterie
en
in
de
Fléchère-school.


De markten van de vzw Produrable

Sinds 2015 werkt de vzw Produrable samen met de gemeente Courcelles om een milieuvriendelijke
korteketenproductie te promoten. Als project wil de vzw tussen mei en oktober maandelijkse markten
organiseren waar lokale producenten en hun producten aan bod komen. In 2019 wil de vzw vooral aandacht
besteden aan drie pijlers: ecologische overgang, kringloopeconomie en lokale economie. Om de promotie van
hun project te steunen, is er een enveloppe van € 5.000 toegewezen.


De boomgaard en moestuin van de Amis du Château de Trazegnies

De vzw Les Amis du Château de Trazegnies houdt zich bezig met de restauratie, de conservatie en het
onderhoud van het kasteel waarvan de vzw eigenaar is. Ze wil op deze uitzonderlijke locatie een boomgaard en
een pedagogische moestuin aanleggen. Dit pedagogische project over thema's als milieu en diversiteit staat
open voor de talrijke scholen en bezoekers van het kasteel. Het project zal in samenwerking met de
wijkbewoners worden ontwikkeld. Er is aan hen een bedrag van € 5.000 toegekend.
Be Planet blijft de winnaars tijdens het hele proces begeleiden om te garanderen dat de projecten optimaal in
de lokale dynamiek worden geïntegreerd.

OVER BE PLANET
Be Planet is een erkende Belgische Stichting van openbaar nut. Ze werd opgericht in 2015 op initiatief van de
federaties van milieuverenigingen van de drie Gewesten (IEW, BBL, BRAL) en personen met een
uiteenlopende achtergrond. De Stichting Be Planet vult een hiaat in de sector van Duurzame Ontwikkeling door
in te spelen op de behoefte aan begeleiding en ondersteuning van lokale burgerinitiatieven rond heel
verscheiden thema’s zoals mobiliteit, energie, voeding en biodiversiteit. Naast financiële steun aan de
burgerprojecten die door een onafhankelijke jury geselecteerd worden, wil de Stichting Be Planet tussen deze
lokale burgerinitiatieven en geëngageerde ondernemingen (kmo’s, grote ondernemingen) partnerschappen
creëren. Ze wil bruggen slaan tussen actoren die niet de gewoonte hebben om samen te werken maar die
ijveren voor hetzelfde doel, op dezelfde plek.

OVER ELIA:
Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet van 30.000 tot 380.000 volt in België voor de
transmissie van elektriciteit in België. De onderneming heeft 1.350 medewerkers in dienst. Elia beheert een net
bestaande uit luchtlijnen en ondergrondse verbindingen, goed voor een totale lengte van meer dan 8.495 km.
Het net wordt beschouwd als een van de betrouwbaarste van Europa. Het speelt een essentiële rol voor de
gemeenschap, want de grote industriële klanten zijn erop aangesloten en het vervoert de elektriciteit van de
producenten naar de distributienetten, die instaan voor de bevoorrading van alle consumenten.

OVER DE GEMEENTE COURCELLES
Sinds 2008 ontwikkelt de gemeente tal van energiebesparende initiatieven, zowel voor haar gebouwen als voor
haar burgers. Sinds 2016 heeft de gemeente Courcelles een actieplan voor duurzame energie en klimaat. In de
komende jaren zal de gemeente investeren om het energieverbruik in haar gebouwen te doen afnemen en haar
CO2-uitstoot tegen 2013 met minstens 40% terug te dringen. Voor dat doel zijn vijf gebouwen van de gemeente
uitgerust met zonnepanelen, en weldra zal de parkeerplaats van het stadhuis worden voorzien van
schaduwdaken die eveneens van zonnepanelen zijn voorzien. Tegelijkertijd neemt de gemeente deel aan het
'zero-wasteproject' en is er intern een ecoteam actief om het verbruik van kantoorartikelen, papier en het
energie- en waterverbruik te verlagen.
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