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ELENA-fonds Europese Investeringsbank

1, 56 M€ facilitatie-subsidie gegund

tegenover

37 M€ investeringen in energie-

efficiëntie gebouwen & 

productie HE door 17 partners 

uit private en publieke

sector





Energie-efficiëntie appartementsgebouwen

Informatiemiddag syndici > 3 cases

ism KBC - Stabo – Renotec - stad Leuven

Binnenkort ook ism Confederatie Bouw 

+ nieuwe wetgeving RME’s & omkadering 

syndici in pijplijn (minister Geens)



Goederentransport over water

ism Wienerberger - Celis - Vlaamse Waterweg –
Dyls
Pilootproject van waaruit groot potentieel 
aangeboord zal worden

22
vrachtwagens

1
boot

=



Energie-efficiëntie horeca en kleinhandel

Eerste pilootproject realiseerde 12% 

reductie in energieverbruik via 

gedragsverandering door inzicht. 

Opschaling zoekt nu naar relevante, 

verder  uitgebreide dienstverlening 

om aan te bieden aan 

alle horeca én kleinhandel





Straten vol Leuven



Verkeerstellingen voor en na invoering circulatieplan

BC meting voor en na invoering circulatieplan



Werf voedselstrategie

Werkgroep Leuven2030 

> actief bijdragen aan opmaak lokale voedselstrategie 

> conceptnota opgemaakt, door 25tal organisaties 

uit het brede werkveld ondertekend

> breed gedragen vraag aan stad Leuven en 

stadslandbouwoverleg om te komen tot een gedragen, 

beleidsdomeinoverschrijdende lokale voedselstrategie

> (lokaal) economisch onderbouwde

aanpak met o.a. ruimte

voor start-ups



Groeiende impact

10%
CO₂ reductie sinds 2010





� opschalen investeringen in lokale productie 

hernieuwbare energie

� burgerparticipatie

Strategische energiepartner



• Doelgroep: switchers – thinkers (51% volgens VREG studie)

• Inwoners van groot Leuven

• Géén groepsaankoop – een tool die Leuvenaar toelaat zo ontzorgd mogelijk te 

switchen naar voor hem/haar goedkoopste, écht groene stroomcontract

• In 2de fase ook aanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen, ouderen, 

‘sleepers’.. (2018)

Campagne ‘Leuven op groene stroom’



Lange termijn visie

op moderne mobiliteit



Publiek groen

& biodiversiteitsplan



Missie Smart City




