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De agenda voor vandaag

PAUZE10u30 – 10u45

9u – 9u30 Onthaal

Lokaal Circulair
Doe-netwerk circulaire steden en gemeenten

9u45 – 10u30

Openingswoord schepenen Temse & Sint-Niklaas9u30 – 9u45

Op weg naar een onderbouwde en participatieve circulaire strategie voor steden en gemeenten 
Zo doen we het in Temse en Sint-Niklaas

10u45 – 12u

Netwerklunch12u – 13u 
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Tineke Van Britsom
Schepen van (o.a.) Duurzaamheid en Participatie in Temse
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Schepen Somers van Sint-Niklaas



vlaanderen-circulair.be

Lokaal Circulair
Doe-netwerk circulaire 
steden en gemeenten

Elmar Willems

Facilitator Circulaire Economie



01. Vlaanderen Circulair



De essentie

Deze transitie willen we. Dit pad bewandelen we.







https://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail-2/circular-state-of-the-union-2022-ode-aan-de-doeners


01. Lokale besturen circulair 



Een circulaire stad of gemeente bevordert de transitie van een lineaire naar een circulaire 
economie op een geïntegreerde manier, via het geheel van stedelijke functies, diensten en 
plekken en dit in samenwerking met burgers, bedrijven en kennisinstellingen.

In de praktijk betekent dit een verschuiving van het "take, make, dispose"-model van de lineaire 
economie naar een economisch systeem waarin businessmodellen en aangepast gedrag leiden 
tot een ontkoppeling van economische activiteiten en grondstoffengebruik. De waarde van 
infrastructuur, producten, componenten, materialen en voedingsstoffen blijft zo lang mogelijk 
behouden in gesloten materiaalkringlopen. Er is bijzondere aandacht voor waardeketens zoals 
die voor elektronica, ICT, batterijen, voertuigen, verpakkingen, plastics, textiel, bouwen en 
voedsel. Schadelijk grondstoffenverbruik wordt vermeden en materialen worden herhaaldelijk 
hergebruikt en gerecycleerd in plaats van te worden herleid tot afval.

Door deze circulaire transitie proberen steden en gemeenten de leefbaarheid te verbeteren, 
emissies te verlagen, biodiversiteit te beschermen en te verbeteren, en sociale ongelijkheid te 
verminderen in lijn met de Sustainable Development Goals.



https://vimeo.com/677785537/12804328b4


Wat maakt het filmpje los?

Waarom is het circulair?

Wat is de rol van het lokaal bestuur?

Denk na over je eigen rol.

Waarom zou ik er mee bezig zijn?

Hoe werk ik aan visie en aanpak?

Doe mee.

Begin zelf.

https://vimeo.com/677785537/12804328b4


03. Waarom lokaal circulair?



▪ Per inwoner wordt jaarlijks zo’n 476 kg huishoudelijk afval 
geproduceerd. 

▪ Vertoont sinds 2008 een dalende trend door evolutie van het 
selectief ingezameld afval

▪ Twee derde van huishoudelijk afval gaat naar 
materiaalrecuperatie (2020): 44% werd gerecycleerd en 21% 
werd gecomposteerd of vergist;

▪ 30% wordt verbrand voor energierecuperatie

▪ 2,5% gaat naar een mechanisch-biologische 
scheidingsinstallatie waarna het gerecycleerd of verbrand kan 
worden







Europa en Vlaanderen

Mobiliseer industrie, empower
consumenten.

Less waste, more value

1. Consumentengoederen elektronica 

2. Mobiliteit (voertuigen, batterijen…) 

3. Verpakkingen

4. Kunststoffen

5. Textiel

6. Bouw en infrastructuur

7. Biomassa, voeding, water en bodem

Klimaatplan 2030
➢ Bijdrage vanuit sector Afval

▪ LT-visie afvalverwerking
▪ Voorvergisting GFT-afval
▪ Kunststoffen: selectieve inzameling en 

verwerking

➢ CE als transversale maatregel
▪ Verderzetten van transitieprogramma 
▪ Roadmap CE
▪ Green Deals transformatie CE 
▪ Aangepast wettelijk kader 
▪ Nieuwe business modellen 
▪ …

➢ Milieuverantwoorde consumptie als transversale 
maatregel
▪ Voedingsbeleid

Klimaatstrategie 2050
➢ Toekomstbeeld voor ≠ sectoren

▪ Elektriciteit, brandstoffen en warmte
▪ Industrie:

▪ Circulaire economie als basiskader

▪ Industriële symbiose in clusters

▪ Transport
▪ Gebouwen
▪ Landbouw en voedselsysteem
▪ Bodems, bossen en biomassa

➢ Randvoorwaarde voor geslaagde transitie
▪ De centrale rol van circulaire economie: 

“Zonder de verwezenlijking van een CE 
wordt het behalen van de 
vooropgestelde reducties in deze 
sectoren zeer moeilijk tot onmogelijk”



De circulaire economie heeft een positief 
ecologisch effect



Circulaire economie heeft voordelen op 
economisch vlak…



Circulaire economie heeft sociale impact

* Rough extrapolations based on existing calculations for the Flemish region, Belgium and the Netherlands (https://ce-center.vlaanderen-circulair.be/nl/publicaties/publicatie-2/7-
modelling-job-creation-in-the-circular-economy-in-flanders). These figures cannot be interpreted as exact predictions. They serve to underline the importance of innovative concepts.

858 – 1 664 jobs

2020 2025

Circular jobs
Social 

employment

Social and circular entrepreneurship

3 348 jobs

835 jobs

Social and circular entrepreneurship

Circular jobs
3 scenarios:

1. 4 155 – 6 656 
2. 4 448 – 5 148 
3. 3 434 – 4048

Social 
employment

3 434

6 656

Example from Aalst = 
ci. 85.000 inhabitants





03. Lokaal circulair: stand 
van zaken
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Bio-economie en 
voeding

▪ Korte keten en 
stadslandbouw

▪ Duurzame landbouw
▪ Preventie van 

voedselverspilling
▪ Valorisatie bio-afval

Bebouwde omgeving

▪ Stadsontwikkeling , incl. 
brownfields

▪ Veranderingsgericht 
bouwen

▪ Hergebruik 
bouwmaterialen

▪ Gedeeld gebruik

(Maak)industrie en lokale 
economie

▪ Ondernemerschap
▪ Industrie (chemie, 

machinebouw, kunststoffen, 
etc.)

▪ Samenwerking met sociale 
economie en lokale 
maatwerkbedrijven

Consumentengoederen 
(textiel, elektronica, meubelen, etc.)

▪ Herstel en hergebruik
▪ Deelsystemen
▪ Terugname en valorisatie 

van afval (incl. netheid)

Circulair waterbeheer

▪ Duurzaam watergebruik 
▪ Ontharding
▪ Opslag van water
▪ Hergebruik van water
▪ Klimaatadaptatie-

maatregelen

Wat zijn de actiedomeinen om een circulair lokaal 

bestuur te worden ?
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Wat zijn de beleidsinstrumenten die een lokaal 
bestuur kan inzetten om circulaire economie te 
stimuleren?

Geef richting als lokaal bestuur

▪ Opmaken van een circulaire stadsstrategie
▪ Monitoren van circulaire voortgang en impact
▪ Intermenselijke samenwerking(structuren) en 

leiderschap binnen lokale besturen m.b.t. 
implementatie van circulaire economie

Stimuleer extern engagement bij zowel 
ondernemers als burgerinitiatieven

▪ Communiceren en sensibiliseren 
▪ De activatie van burgers en middenveld 
▪ Samenwerken op/met bedrijventerreinen
▪ Ondernemerschap stimuleren
▪ Regelgevende kaders
▪ Subsidies en financieringsoplossingen

Reorganiseer de interne werking van het 
lokaal bestuur

▪ Duurzaam en circulair aankopen en 
aanbesteden

▪ De activatie van het politieke bestuur
▪ De activatie van en samenwerking over de 

verschillende administratieve diensten
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Wat zijn de beleidsinstrumenten die een lokaal 
bestuur kan inzetten om circulaire economie te 
stimuleren?

Geef richting als lokaal bestuur

▪ Opmaken van een circulaire stadsstrategie
▪ Monitoren van circulaire voortgang en impact
▪ Intermenselijke samenwerking(structuren) en 

leiderschap binnen lokale besturen m.b.t. 
implementatie van circulaire economie

Stimuleer extern engagement bij zowel 
ondernemers als burgerinitiatieven

▪ Communiceren en sensibiliseren 
▪ De activatie van burgers en middenveld 
▪ Samenwerken op/met bedrijventerreinen
▪ Ondernemerschap stimuleren
▪ Regelgevende kaders
▪ Subsidies en financieringsoplossingen

Reorganiseer de interne werking van het 
lokaal bestuur

▪ Duurzaam en circulair aankopen en 
aanbesteden

▪ De activatie van het politieke bestuur
▪ De activatie van en samenwerking over de 

verschillende administratieve diensten



Welke circulaire ambities hebben de steden in hun Bestuursakkoorden 2019-2024 ingeschreven?



Circulaire economie gekoppeld aan  
verschillende thema’s

Expliciete vs. impliciete vermelding

Gekoppeld aan:

Duurzaamheid          Energie …

Innovatie                    Afval

Mobiliteit Ruimte
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Wat zijn de beleidsinstrumenten die een lokaal 
bestuur kan inzetten om circulaire economie te 

stimuleren?

Geef richting als lokaal bestuur

▪ Opmaken van een circulaire stadsstrategie
▪ Monitoren van circulaire voortgang en impact
▪ Intermenselijke samenwerking(structuren) en 

leiderschap binnen lokale besturen m.b.t. 
implementatie van circulaire economie

Stimuleer extern engagement bij zowel 
ondernemers als burgerinitiatieven

▪ Communiceren en sensibiliseren 
▪ De activatie van burgers en middenveld 
▪ Samenwerken op/met bedrijventerreinen
▪ Ondernemerschap stimuleren
▪ Regelgevende kaders
▪ Subsidies en financieringsoplossingen

Reorganiseer de interne werking van het 
lokaal bestuur

▪ Duurzaam en circulair aankopen en 
aanbesteden

▪ De activatie van het politieke bestuur
▪ De activatie van en samenwerking over de 

verschillende administratieve diensten



Circulaire aankoopkracht van lokale besturen

Gerecycleerde wanden in stadskantoren

Circulair omspringen met zonnepanelen - energie

Gehuurde LED-verlichting in vier stadsgebouwen

Remake stadsgebouwen



Een lokaal bestuur als circulaire bouwheer

Click to add text
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Wat zijn de beleidsinstrumenten die een lokaal 
bestuur kan inzetten om circulaire economie te 
stimuleren?

Geef richting als lokaal bestuur

▪ Opmaken van een circulaire stadsstrategie
▪ Monitoren van circulaire voortgang en impact
▪ Intermenselijke samenwerking(structuren) en 

leiderschap binnen lokale besturen m.b.t. 
implementatie van circulaire economie

Stimuleer extern engagement bij zowel 
ondernemers als burgerinitiatieven

▪ Communiceren en sensibiliseren 
▪ De activatie van burgers en middenveld 
▪ Samenwerken op/met bedrijventerreinen
▪ Ondernemerschap stimuleren
▪ Regelgevende kaders
▪ Subsidies en financieringsoplossingen

Reorganiseer de interne werking van het 
lokaal bestuur

▪ Duurzaam en circulair aankopen en 
aanbesteden

▪ De activatie van het politieke bestuur
▪ De activatie van en samenwerking over de 

verschillende administratieve diensten



Stimuleer extern engagement bij
burgerinitiatieven



Stimuleer extern engagement bij ondernemers

Een circulaire hub als stimulans voor circulair ondernemerschap





04. Naar een doe-netwerk
Lokaal Circulair?



Uitdagingen van lokale besturen

Lokale tewerkstelling, veerkrachtige economie, beperkte ruimte, armoede, 
files, zwerfvuil, klimaatontregeling, sociale cohesie, biodiversiteit, etc.

De circulaire economie als katalysator voor de leefbaarheid van een stad 
of gemeente. 

▪ de lokale economie behouden en versterken

▪ een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en;

▪ de sociale samenhang bevorderen





113 respondenten 

32 gemeenten 

7 intercommunales 

21 steden 

5 POM’s & Provincies 

5 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Online vragenlijst en interviews



56%
van de lokale besturen is bezig met 

circulaire economie 

Lokale besturen geven zichzelf gemiddeld

4,3/10 



Waarom inzetten op circulaire 
economie? 

Het behalen van de 
klimaatdoelstellingen

Creëren van lokale tewerkstelling

Wat houdt lokale besturen 
tegen? 

Onvoldoende kennis bij het politieke 
bestuur en de verschillende diensten 
van de administratie

Gebrek aan financiële middelen en 
menskracht



Circulaire beleidsinstrumenten

• Circulair en veranderingsgericht bouwen

• Stadsontwikkeling, incl. brownfieldontwikkeling

• Terugname en valorisatie afvalstromen (incl. 

netheid) 

• Consumentengoederen (elektronica, textiel, etc.) 

• Herstel en hergebruik

• Deelsystemen

Circulaire actiedomeinen

• De activatie van het politieke bestuur en de 

verschillende administratieve diensten

• Duurzaam en circulair aankoopbeleid

• Ondernemerschap

• Samenwerken op/met bedrijventerreinen

• Opmaken circulaire stadsstrategie

Welke actiedomeinen en 
instrumenten krijgen de voorkeur? 



Verwachtingen van het doe-netwerk Lokaal Circulair

Inspiratie- en ontmoetingsmomenten 

Regionale of individuele begeleiding bij een circulaire strategie of 
pilootproject

Matchmakingsessies

Ronde tafel voor burgemeesters en schepenen
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Andere POM’s

Andere provincies

Andere intercommunales

Internationale voorbeeldsteden

De POM van mijn provincie

Vertegenwoordigers uit de financiële wereld

Lokale besturen met een gelijkaardig maturiteitsniveau omtrent circulaire economie

Mijn provincie

Vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en burgerplatformen

Lokale besturen van eenzelfde grootte en een gelijkaardig sociaal-economisch profiel

De intercommunales van mijn stad of gemeente

Onderzoekers & experten

Burgemeester en schepenen van stad of gemeente

Lokale besturen die als koplopers of voorbeeldbesturen worden gezien in de circulaire…

Verschillende diensten in mijn lokaal bestuur

Vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld

Welke partijen nemen er best deel aan het doe-netwerk Lokaal Circulair om het voor u waardevol te maken? (n=95)



05. Ja, naar een doe-
netwerk Lokaal Circulair!



(Meer) steden en gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, POM’s en 
provincies bereiken, met als doel: 

• Lokale besturen te inspireren en inzichten te laten groeien;

• Circulaire ambities te verhogen en concrete acties te realiseren;

• Samenhang en samenwerking tussen lokale besturen te stimuleren;

• Terugkerende vragen rond bepaalde thematieken te behandelen;

• Circulaire economie principes te verankeren.



Wie werkt er mee aan het doe-netwerk Lokaal 
Circulair? 

Wie trekt dit? 

Klankbordgroep

Begeleid door



Wat houdt het doe-netwerk Lokaal Circulair in?



We begeleiden 10 lokale besturen begeleiden

Begeleiding circulaire stadsstrategie

- 5 lokale besturen: alleen of samen met omliggende 
lokale besturen, een intercommunale, POM en/of 

provincie. 

- 3 opeenvolgende workshops begeleid door Möbius en 
Circle Economy

- 3 – 6 maanden vanaf september 2022 – juni 2023

Begeleiding circulair pilootproject

- 5 lokale besturen: alleen of samen met andere lokale 
stakeholders die relevant zijn voor het pilootproject

- 3 opeenvolgende workshops begeleid door Möbius en 
Circle Economy

- 3 – 9 maanden vanaf september 2022 – april 2023



 

   

             
 denti catie van circulaire kerntopic s  voor de 
betre ende stad 

          
  lke stad  eeft op een onderbouwde  anier een 

 beperkt aantal  kern topics gekozen o  rond te 
werken

  e vi f steden begri pen beter welke 
sectoren waardeketens een grote potenti le 
circulaire i pact  ebben in  un stad en waaro  

  en sa envatting van de discussie en uitko sten 
uit de works op 

             
 denti catie van circulaire kerntopic s  voor de 
betre ende stad 

          

  lke stad  eeft een road ap  et  een co erente 
set van  beleidsacties  

  lke stad  eeft inzic t in de versc illende 

beleidsacties die zi  voor de bevordering van de 

circulaire econo ie kunnen onderne en  

  e vi f steden  ebben inzic teli k welke activiteiten 

en beleidsstukken relevant zi n voor  un 

kerntopic s   

  en sa envatting van de discussie en uitko sten 
uit de works op 

  nspiratie van de andere steden o trent de 

versc illende activiteiten daar  

                                                        
               

                                  
                     
                    

             
Op aak actieplan voor de onstratiepro ect 

          

  lke stad  eeft een actieplan voor een 

de onstratiepro ect 

  e vi f steden  ebben inzic t in de lessen uit 

andere pilootpro ecten in andere steden

  en sa envatting van de discussie en uitko sten 

uit de works op



We zetten drie Communities of Practice op

CoP circulair aankopen

Wat? 
2 sessies waarin een dertigtal lokale besturen 
gericht kennis en praktijkervaring met ‘peers’ 

die gelijkaardige (afgeronde, lopende of 
geplande) initiatieven hebben. 

Wie? 
Aankopers en andere rechtstreeks betrokken 

profielen binnen lokale besturen

Wanneer? 
Basistraject: september 2022 – maart 2023

Traject voor gevorderden: april 2023 –
december 2023

CoP circulaire stadsontwikkeling

Wat? 
2 sessies waarin een dertigtal lokale besturen 

en experten ter zake van gewisseld wordt, 
waarbij ook geleerd wordt uit experimenten op 

het terrein. 

Wie? 
Alle geïnteresseerde lokale besturen 

Wanneer? 
September 2022 – maart 2023

CoP monitoring

Wat? 
2 sessies waarin onderzoekers bepaalde 

(meet)modellen en hun bevindingen voorstellen 
en gaan hierover in gesprek gaan met een 30tal 

geïnteresseerde lokale besturen.

Wie? 
Alle geïnteresseerde lokale besturen 

Wanneer? 
April 2023 – december 2023



Versie 1.0

http://www.lokaalcirculair.be/


Hoe neem je deel aan het doe-netwerk? 

✓ Ga naar www.lokaalcirculair.be

✓ Geef je interesse op voor de 
algemene werking. 

✓ Stel je kandidaat vóór 21/06 
voor de begeleidingstrajecten.

✓ Geef je interesse door voor de 
CoPs vóór 31/8

http://www.lokaalcirculair.be/
https://survey.alchemer.com/s3/6858787/Interesseverklaring-Lokaal-Circulair


vlaanderen-circulair.be

Bedankt! 
Vragen?
elmar@vlaanderen-circulair.be

Lokaalcirculair@vlaanderen-circulair.be

www.vlaanderen-circulair.be

www.lokaalcirculair.be

https://www.facebook.com/vlaanderencirculair/
https://www.linkedin.com/company/vlaanderen-circulair
https://twitter.com/circulflanders
https://www.instagram.com/circular.flanders/
mailto:elmar@vlaanderen-circulair.be
mailto:lokaalcirculair@vlaanderen-circulair.be
http://www.vlaanderen-circulair.be/
http://www.lokaalcirculair.be/
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Pauze

We starten terug om 10u45 



Op weg naar een 
onderbouwde en 

participatieve circulaire 
strategie voor steden en 

gemeenten 

Zo doen we het in Temse 
en Sint-Niklaas
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Context en aanleiding 
opmaak circulaire strategie
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Aanstelling duurzaamheidsambassadeur (eind 2020)

Indienen aanvraag: ‘                         ' Provincie (eind 2020)

Start Op Wielekes en autodelen (maart 2021)

Aanpassing meerjarenplanning: Temse naar een circulaire gemeente



AANPASSING MEERJARENPLANNING 2021:

KLIMAAT1: adaptatie en mitigatie.

KLIMAAT2: we willen ons ontplooien tot een circulaire gemeente
en willen ook burgers en bedrijven hiertoe aanzetten:

Temse Circulair 2030

KLIMAAT3: we zetten actief in op sensibilisatie en communicatie
rond het klimaat
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Aanstelling duurzaamheidsambassadeur (eind 2020)

 ndienen aanvraag: ‘circulaire ketenprojecten' Provincie (eind 2020)

Start Op Wielekes en autodelen (maart 2020)

Aanpassing meerjarenplanning: Temse naar een circulaire gemeente

V     ‘  z                  f T    ’        0   



VISIE
'GEZOND EN REGENERATIEF TEMSE'

#wantookwijzijndeelvanhetklimaat

Een systemische verandering is nodig: een mindshift.

Beschermen van de planeet is minstens zo belangrijk is als de belangen van de mens.

Onze voortdurende ontwikkeling mag niet langer ten koste gaan van onze ecosystemen.

Bescherming en herstel van die ecosystemen als een leidend principe.



•Natuurlijke gemeente
•Groene gemeente
•Circulaire gemeente
•Flexibele gemeente
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DROMEN, DURVEN EN DOEN

Engagement & een positieve toekomstvisie



Als het bestuursniveau dat het dichtst bij
burgers en ondernemers staat,
kunnen steden en gemeenten

een enorme impact hebben;



VAN CIRCULAIR EXPERIMENT
NAAR CIRCULAIRE GEMEENTE

Van kleine successen naar een echte duurzame transitie: hoe realiseren?

NOOD AAN RICHTING
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Traject Temse Circulair 2030
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Wat zijn de voordelen van Temse Circulair? 

Hoeveel toegevoegde waarde kan circulaire economie creëren in 
Temse?

Hoeveel circulaire jobs kunnen we creëren in Temse?

Waarvan bij +/- 25% sociale tewerkstelling ingeschakeld kan worden.

Hoeveel CO2-emissies kunnen we vermijden door circulaire economie 
in Temse?

Hoeveel grondstoffen kunnen we besparen in Temse door circulaire 
economie?
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

3

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten



73

Welke kwantitatieve analyses doen we om te prioriteren? 

CO2-emissies per sector
(Stads- en gemeentemonitor)

Tewerkstelling in 
verschillende waardeketens

(RSZ, Belfirst)

Lokale afvalstromen
(Kringwinkel, intercommunale)

Kwantitatieve analyses 1
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Goed vertegenwoordigde 
waardeketens in Temse

Meubelen Elektrische 
apparatuur

Textiel

Voeding

Bouwnijverheid

Tewerkstelling in Temse 

(RSZ & Belfirst
databank)

- Hergebruikstromen 
(data Azalee)

- Afvalstromen (data 
MIWA)

- Tewerkstelling in 
Temse (RSZ & 

Belfirst databank)
- Hergebruiksstromen 

(data Azalee)
- Afvalstromen (data 

MIWA)

Gezondheidszorg
Logistieke 

dienstverlening
Informatie & 

communicatie

Primaire waardeketens Ondersteunende sectoren

Organisch 
afval

Openbaar 
bestuur
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Welke kwalitatieve analyses doen we om te prioriteren? 

1. In welke mate kunnen we 
activiteiten ontplooien in 
de binnenste cirkels? 

2. Welke trends kunnen 
inspelen op de lokale 
context om de circulaire 
transitie te versnellen? 

Kwalitatieve analyses2

3. In welke mate kunnen er 
jobs ontstaan voor mensen 
met een afstand tot de 
arbeidsmarkt? 

25%
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Circulair en sociale economie potentieel  
waardeketens in Temse

Economische relevantie 
(tewerkstelling in gemeente 

Temse)
Circulair potentieel Sociale economie potentieel

Bouwnijverheid 23,6% + - /+

Gezondheidszorg 11,3%
Economische relevantie circulaire 

opportuniteiten: 3,7%

- /+ - /+

Voeding (organische reststromen) 10,5% - /+ +

Consumententextiel 3,2% + +

Consumentenelektronica 0,5% + -/+

Meubelen 0,6% + +
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Hoe begin je als lokaal bestuur aan een circulaire strategie? 

1

2

Prioriteer

Participeer met het lokale 
weefsel

3 Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten
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Temse wil tegen 2030 inzetten op de circulaire transitie binnen drie geprioriteerde waardeketens, 
namelijk: 

Waar willen we naartoe met Temse omtrent 
circulaire economie tegen 2030? 

Bouwnijverheid Consumptiegoederen

Om deze circulaire transitie mogelijk te maken, zetten we ook in op twee geprioriteerde hefbomen.

Samenwerking over 
de waardeketens

Lokaal bestuur 
en beleid

Agro-voeding en 
organische afvalstromen
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“W   z     e belangrijkste knelpunten voor circulaire
economie in Temse en hoe kan hierop een antwoord 
worden geboden door lokaal bestuur Temse?” 

Aanjager
De markt aanzwengelen voor 

circulaire producten en 
diensten door zelf circulair 

aan te kopen

Matchmaker
Samenbrengen van 

stakeholders en faciliteren 
van 

samenwerkingsverbanden

Communicator
Sensibiliseren en promoten 

van lokale circulaire 
initiatieven

Ondersteuner
Bedrijven en 

burgerplatformen 
ondersteunen d.m.v. toegang 
tot financiering, informatie, 

infrastructuur
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Visie Temse Circulair 2030

Temse wil een circulaire gemeente worden, waar minder afval wordt 
geproduceerd, minder grondstoffen verbruikt en de kringloop voor water 
gesloten. Zo verlagen we ook onze CO2-uitstoot. Hiertoe:
• Verankert de gemeente circulair denken in al haar diensten, beleid, aankopen en aanbestedingen;
• Benutten we het circulair potentieel bij en overheen reguliere en sociale economie bedrijven zo 

veel als mogelijk;
• Kunnen burgers en hun organisaties participeren en actief meewerken aan de circulaire transitie;
• Stimuleren we samenwerking en synergie tussen bedrijven, met buurgemeenten en in 

bovenlokale en regionale structuren;
• Maken we van Temse een plek waar circulaire ondernemers en pioniers kunnen experimenteren, 

connecteren en elkaar versterken;
• Werken we aan een mindshift naar circulair denken door communicatie en sensibilisering.
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Bestaande patrimonium

Hergebruik bouwmaterialen

Toepassing circulaire principes door 
gemeente

Gebruik circulaire 
(ver)bouwtechnieken en -

materialen 

Bovenlokale samenwerking rond 
hergebruik

Ambitie Temse Circulair 2030 rond 

Bouwnijverheid

Valorisatie reststromen

Korte ketens

Geen voedselverspilling-
en vernietiging

Herverdeling voedseloverschotten

Bovenlokale samenwerking

Agro-voeding en 
organische 

afvalstromen

Lokaal kringlopen sluiten

Hoogwaardig herstel 
en hergebruik 

Samenwerking met sociale 
economie

Doelgroep van alle Temsenaren

Bovenlokale samenwerking

Consumptiegoederen
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Van ambitie naar actie
Voorbeeld voor bouwnijverheid

Ambitie
We zetten een doelstelling voor de 

toekomst

We streven naar een gemeente … 
waarin de gemeente zelf het gebruik 

van circulaire principes toepast in 
haar gebouwenpark… 

Actielijn
We bepalen wat we op hoofdlijnen 
moeten doen om onze doelstelling 

te behalen

1. Optimaal benutten van bestaande 
gemeentepatrimonium.

2. Inbedden van circulaire principes 
bij de opmaak van aanbestedingen

en bijhorende gunningscriteria.

Actie
We definiëren de concrete 

inspanningen die we moeten 
ondernemen

Vermijden van leegstand van eigen 
patrimonium; tijdelijke invullingen voorzien; een 

lange termijnvisie creëren; …

Voorzien van ambitiekader en opleiding circulair 
aanbesteden; uitwerken van een sloopbeleid, 

waarin sloopinventaris essentieel is; …

 Actielijst van 83 acties
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Voortbouwend op bestaande initiatieven

VOEDING
Heirbaut

aLgricultuur

CONSUMPTIEGOEDEREN
Spoor 2

NiefGerief

BOUW
Cordeel

Demonteerbare 
betonelementen
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De essentie van het implementeren van een circulaire 
strategie

Het balanceren van        “breakthrough”                 met  000’                           

Doorbraakprojecten moeten innovatieve resultaten opleveren. Waardeer kleine verbeteringen echter niet op hun 
resultaat, maar op het proces, het gedrag en de mindset die u in de organisatie inbouwt.

Hummus: 
cultuurverandering

Creëren van enkele 
innovatieve resultaten

C
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e

Lange termijn circulaire strategieLeiderschap

Circulaire ambassadeurs  & kernteam die verandering verankeren

S
te

u
n

 va
n

 h
e

t b
e

le
id

Grote doorbraakprojecten

Kleine verbeterinitiatieven

Duurzaam verankeren van 
de circulaire strategie 
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Een circulaire strategie als levend document

Bepaal je focus

Participeer met het 
lokale weefsel

Neem actie en zet in op 
enkele pilootprojecten

Trek leerlessen uit de pilootprojecten 
en de feedback van het lokale 

weefsel
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Circulaire transitie in Sint-Niklaas



CIRCULAIRE ECONOMIE IN SINT-NIKLAAS

RUIMTELIJKE ECONOMISCHE STUDIE
Broedplaats / hub / incubator

Strategische werf Heistraat als
CIRCULAIRE EN SOCIALE BROEDPLAATS
→ aanstellen adviseur circulaire 

economie ism Provincie









Strategische werf Heistraat – circulaire en sociale hub

Aanstelling adviseur circulaire economie ism Provincie

Participatietraject "waar zit de energie" en communicatie

Objectieve data via circulaire scan

Volgende stappen: matching "energie" en "objectieve data" 
+ verdere verankering + concretisering projecten



Kenniscentrum rond CE voor het Waasland

• Waar zitten de noden van bedrijven?
• Gesprekken met ondernemers
• Digitale bevraging
• Co-creatiemoment 5 mei
• Contacten met VOKA en Bepasin
• ….

• Hoe kunnen we het laten leven?
• Communicatie
• Aansluiten op events en zichtbaar maken

• 30 mei: stadsprijs bouw Sint-Niklaas ism Confederatie Bouw – Inspiratie avond circulair bouwen
• 2 juni: 'Circulair ondernemen: Wase ondernemers aan het Woord'

• 3 juni: Lokaal Circulair – Waasland in de kijker

• Vlaio Call Living Lab
• ...
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Wat zijn de prioritaire circulaire waardeketens in Sint-Niklaas 
en Temse?

Bouwnijverheid

Textiel 
Elektrische apparatuur

Gezondheidszorg, 
vnl. ziekenhuizen

Voeding 
(vnl. horeca)

Agro-voeding en 
organische 

afvalstromen

Verpleeginstellingen 
& kinderdagverblijven

Deelmobiliteit

Meubelen 

Tuinafval

Fietsen
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Gedeelde volgende stappen



ECOSYSTEEM CE: NEXT STEPS

• Gedeelde ambities/acties aanpakken + intergemeentelijke 
aansluiting

• ZICHTBAAR maken van CE 'wat is er al' en kansen voor de toekomst

• Verschillende actoren INSPIREREN en BETREKKEN

• Netwerk uitbouwen rond CE

• Het Waasland op de kaart zetten in Vlaanderen

• Zoektocht naar verankering / inbedding van CE in stadsdiensten, bij 
verschillende actoren,…



ECOSYSTEEM CE: NEXT STEPS

• Concrete samenwerkingen win- win-win opzetten

• Samenwerking opbouwen met andere hubs (vb. De 
Punt Gentbrugge, De KeetAalst,… 

• ‘Mensen  ee laten dro en' over wat  et KAN zi n   

• Aangrijpen van opportuniteiten

• Week van de impact

• Volgende subsidies en calls

• Netwerking events

• Repair week najaar?

• ...



• Subsidiëring van een living labs project over circulaire systeemoplossingen in de bouwindustrie. Via multi-
stakeholder en multi-level samenwerkingen zorgt het project voor het uitwerken, testen, implementeren en opschalen
van circulaire oplossingen.

• Het project moet bijdragen aan de Vlaamse ambitie om te evolueren naar een circulaire economie. In het Vlaams
Energie en Klimaatplan wordt de ambitie vooropgesteld om onze materiaalvoetafdruk tegen 2030 met 30% te
verminderen en om onze broeikasgasuitstoot tegen 2030 drastisch te verminderen.

https://energiesparen.be/vlaams-energie-en-klimaatplan-2021-2030




POSITIEVE ENERGIE &DYNAMIEK
MENSEN MET 'GOESTING'

TANDEM MET STAD SINT- NIKLAAS



PITCH 27/3



VLAIO: USP: initiatief 
vanuit lokale besturen 

- dossier verfijnen -
matchmaking

Zoeken, analyseren, 
netwerken, overleggen

Consortium continue 
in beweging



"We dienen sowieso in"



"CONSTRUCTION MATERIAL HARVESTING HUBS"

4 dossiers – 16 partners
Schaal van Vlaanderen/ Vl- Brabant

Ondernemingen, organisaties,
sociale economie, kennisinstellingen

1 gemeenschappelijk doel:

Ketensamenwerking & kennisoverdracht
Professionalisering van de 
waardeketen bouw
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Leerlessen
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Wat zijn de kenmerken van een goede aanpak op lokaal niveau?

Focus

Integratie

ParticipatieInnovatie

Monitoring
Circulaire
strategie
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T                ’  

• Start waar er positieve energie zit en versterk die golf

• Zoek een ‘partner in crime’ binnen en buiten eigen organisatie

• Een externe partij als aanjager (vb. Möbius, participatie, Odisee onderzoek,… 

• "Steal like an artist" - je hoeft het warm water niet uit te vinden

• Kijk naar buurtgemeenten en steden

• Grijp opportuniteiten aan

• Durf experimenteren

• ...





Vragen en suggesties
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