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De agenda voor vandaag

PAUZE10u45 – 11u

9u – 9u30 Onthaal met koffie

Lokaal Circulair
Doe-netwerk circulaire steden en gemeenten

10u – 10u30

Voorstelling sociaal-circulaire hub Hasselt9u30 – 10u

Visie circulaire economie 
Stad Genk

11u – 11u30

Netwerkinglunch12u – 13u 

Onderzoek management circulaire steden 10u30 – 10u45

Architects of a circular economy11u30 – 12u



De toekomst is circulair maar hoe maken we die 
…werkbaar? 
…schaalbaar?

…economisch rendabel?
…betaalbaar?

…
…





Transitie naar een circulaire stad: een tweesporenbeleid





Transitie naar een circulaire stad: een tweesporenbeleid

In cocreatie met lokale ondernemers en een sterk partnernetwerk gaan stad Hasselt, Hogeschool UCLL, 
LUCA, Springplank vzw en 37 graden op zoek naar nieuwe circulaire businessmodellen, steeds met de 
klemtoon op samenwerking met de lokale, sociale economie en vertrekkende vanuit concrete, 
circulaire cases. Op die manier nemen we samen de vlucht vooruit naar een nieuwe, circulaire 
economie!







CIRCULAIR ONDERNEMERSLOKET



Circulaire communitybuilding (matchmaking)



Circulaire communitybuilding (matchmaking)



Circulair Werk(t)
regio Hasselt

Exploratie/testing nieuwe, circulaire verdienmodellen 
(Leren en doen) 



Circulair Werk(t)
regio Hasselt



Circulair Werk(t)
regio Hasselt

• Alternatief voor wegwerp-cadeauverpakking. →
Textiel is steviger, flexibeler en kan hergebruikt 
worden

• Decoratief, unieke uitstraling (~ 
‘spraakmakercampagne’ Visit Hasselt)

• Inpaktechniek is eenvoudig en snel
• Hasselt produceert heel wat oude wimpels en 

vlaggen die via Furoshiki een toffe nieuwe 
bestemming krijgen 
-> Hergebruik bevorderen, afval voorkomen (M&E)
-> Tastbaar maken van de Hasseltse projecten rond 
circulaire economie (ECO)

• Met Flagbag en Bewel heeft Hasselt twee sociale 
naai-ateliers die de doeken kunnen stikken -> 
bevordering sociale tewerkstelling



Circulair Werk(t)
regio Hasselt



Hoe begin ik eraan?

- Waar doet het pijn?

Circulair Werk(t)
regio Hasselt



Hoe begin ik eraan?

- Waar doet het pijn?

- Wat kan beter?
- Materiaal
- Energie
- Werk
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Hoe begin ik eraan?

- Waar doet het pijn?

- Wat kan beter?
- Materiaal
- Energie
- Werk

- Alleen lukt het niet

- Stap voor stap

- Blijf kritisch

Circulair Werk(t)
regio Hasselt
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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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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
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▪ Samenwerken op/met bedrijventerreinen
▪ Ondernemerschap stimuleren
▪ Regelgevende kaders
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Reorganiseer de interne werking van het 
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▪ 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
http://www.lokaalcirculair.be/


Onderzoek: Management voor Circulaire 
Steden
Door: Benoit Ruysschaert



▪ Bachelor handelsingenieur UHasselt

▪ Master HEC Liège (Duurzaam Prestatie Management)

▪ Doctoraatsonderzoek

▪ Professor Tom Kuppens

▪ Professor Nathalie Crutzen

75

Over mezelf



Introductie

76

https://www.freepik.com/vectors/cartoon-city">Cartoon city vector created by vectorpocket

Circulaire Stad



Waarom de ‘Circulaire Stad’?

▪ Ecologische druk

▪ 75% van globale grondstof gebruik

▪ 50% van globale afval productie

▪ Druk van actoren

▪ Burgers

▪ Overheden van hoger niveau

▪ Groot potentieel

▪ Overheid dichtst bij burgers

▪ Samenbrengen actoren

▪ Cruciale bevoegdheden

77

Circulaire 
Stad



Waarom de ‘Circulaire Stad’?

78



Onderzoek

79

WP 1

Strategieën

WP 2

Management-
controle

WP 3

Monitoring

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4

09/2021 09/2025



WP 1: Strategieën

Doel: Verschillende circulaire strategieën voor kleine 
en middelgrote steden identificeren

Methode: Korte vragenlijst aan Belgische gemeentes

Timing: Implementatie na de zomer

Onderzoek

80



WP 2: Managementcontrole

Doel: Onderzoeken hoe het intern management van lokale besturen 
kan zorgen voor de implementatie van een circulaire strategie

Methode: Literatuurstudie naar bestaande kennis en interviews met 
de verschillende betrokken actoren in steden

Timing: literatuurstudie afgerond, start interviews na de zomer

Onderzoek

81



WP 3: Monitoring

Doel: Een methode ontwikkelen om de sociale, ecologische en 
economische impact van de circulaire economie in steden te meten en 

te gebruiken

Methode: Participatieve selectie van indicatoren en toepassing in 
enkele steden met een nulmeting

Timing: Start in 2023-2024

Onderzoek

82



Input-Output

83

Input van steden:

➢ Interviews

➢ Vragenlijst

➢ Data

Output voor steden:

➢ Bevindingen

➢ Vertegenwoordiging

➢ Publiciteit

➢ Informeren



Vragen?

Contact:

benoit.ruysschaert@uhasselt.be

LinkedIn:

mailto:benoit.ruysschaert@uhasselt.be


8585

Pauze

We starten terug om 11u 



Visie circulaire economie

Stad Genk



1. Historiek – erfenis verleden

2. Sluiting Ford - beginpunt

3. SDG’s VN

4. Visie circulaire economie 
stad Genk

5. Status implementatie

6. Conclusie – rol stad 

7. Vragen
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Historiek - Erfenis uit het verleden

Waterschei:

• A. Dumont

• Steenkool

• Ca. 7000 FTE in 

1949

• 1906 – 1987

Zwartberg:

• Steenkool

• Ca. 5400 FTE in 

1946

• 1906 – 1966

Winterslag:

• Steenkool

• Ca. 6250 FTE in 

1953

• 1906 – 1988

Ford:

• Auto’s

• Ca. 14.000 FTE 

in 1987

• 1962 – 2014



• Hoge maar dalende werkloosheidsgraad!

– In 2005 nog ca. 15 %

– In 2022 nog ca. 7,7 %  (5,5 % in Limburg en Vlaams Gewest)

• Conclusie 1: tewerkstelling is een aandachtspunt!

– 15 FTE/ha → eis van de stad Genk 

– Bedrijven met hoge tewerkstelling hebben voordeel. 

Ruimteverslindende act zijn moeilijk!

Historiek – erfenis uit het verleden



Aperam:
- anno 1961

- Top circulariteit

Schrootboeren
Roestvast staal

Historiek – erfenis uit het verleden



• MAAR → zware metalen, pcb’s, dioxines in omgeving

• Conclusie 2: 

– circulair cases worden zeer kritisch bekeken! 

– Geen bijkomende milieudruk mogelijk! 

– VMM-meetnet 

Historiek – erfenis uit het verleden



Sluiting Ford

Sluiting Ford beginpunt circ eco stad Genk:
• Studie FIT door IBM → Circulaire economie interessant 

(investeringen)

• Studie Technum (Vlaio) → masterplan + studie  milieudruk 

(ijkpunt)

• Studie “Fundamenten voor de circulaire economie in Genk” 

(studie Ruimte Vlaanderen en OVAM)



Sluiting Ford

7 Kansrijke businesscases studie 

“Fundamenten voor circ eco poort Genk”

Input stad Genk:
- Faciliteren

- Bedrijven 

enthousiasmeren

- Kader scheppen

- Acquisitiebeleid

Zeer inspirerende 

studie maar tijd 

was nog niet rijp! 



SDG’s VN

• In nasleep sluiting Ford → voorbereiding nieuw meerjarenbeleidsplan stad 

Genk incl. een klimaatplan. 

• duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN



SDG’s VN

De opmaak van het Genks 

meerjarenplan is gebaseerd op 3 

duurzaamheidsprincipes:

•Transformatief

•Transversaal

•Inclusief en participatief

Vanuit de Genkse context 

concretiseren we onze inzet op 

de vijf P’s van de 

ontwikkelingsdoelstellingen

Via deze weg is Circulaire 

economie ingebed in MJP stad 

Genk! 



• Noodzaak tot verduidelijking ambitie en visie circ eco

• Daarom visie ontwikkeld rond 4 concrete pijlers:
– Leefbare stad (E-missieplan)

– Inzetten op circulair design van producten (o.a. netwerk C-Mine)

– Recyclage kan! Mits “toegevoegde waarde” plus idealiter transitie naar 

nieuwe producten en focus op tewerkstelling (on- en laaggeschoolden)

– Thematische aanpak cf. visie Vlaanderen Circulair (roadmap Verhaert)

Huidige visie circ eco



Huidige visie circ eco

Energiegemeen

-schappen

Thematische benadering



Status implementatie

Probleem Plan van aanpak

Zeer veel initiatieven Inventarisatie dan coördinatie →

kenbaar maken als stad Genk (SPOC)

Ad hoc – geen structuur Visie rond circ eco ontwikkelen en 

uitdragen → ambitie om tot Circular

Cities declaration toe te treden

Innovatie in circ eco → pyrolyse, 

hydrolyse, solvolyse, plasma

Netwerk uitbouwen met 

kennisinstellingen

Plaats voor circ eco in de stad? Ruimtelijk toetsingskader en 

beoordelingscriteria ontwikkelen (blijft 

een moeilijke NIMBY)

- Overdekken

- Geen geur, lawaai

- Groenbuffer voor landschap 

integratie

Schaarse middelen vs rendement? Beoordelingscriteria – focus op 

tewerkstelling, trimodaliteit, CO2 

footprint (voor iedere stad anders)



Wat hebben we tot nu toe als stad Genk 

geleerd?
• Bepaal of identificeer randvoorwaarden 

(tewerkstelling/milieudruk) → communiceren

• Creëer een visie en draag deze uit – zoek draagvlak

• Ken uw bedrijven → helpt in zoektocht meerwaarde 

(business development)

• Budget kan helpen maar ROI is belangrijk!

• Breng organisaties tezamen → kennis delen

• Bouw een netwerk uit met kennisinstellingen en met 

hogere overheden (subsidie calls vereisen dit sowieso)

Conclusie rol stad Genk circ eco



Vragen

Paul Olaerts &Bernd Bormans

Afdeling Economie 

Dienst Bedrijfsleven

0032 89 65 44 28 and 0032 89 65 44 22
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