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Sint-Niklase schepenen testen monowiel
Waasland Klimaatland is een samenwerking tussen Interwaas en de provincie OostVlaanderen en heeft als doel om 20% minder CO2 uit te stoten in het Waasland tegen 2020.
Waasland Klimaatland is bezig met het opstellen van een klimaatplan voor de gemeenten
Beveren, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse en Waasmunster. Hiervoor
worden maar liefst een 50-tal participatiemomenten georganiseerd.
Aangezien Sint-Niklaas al een eigen klimaatplan heeft sinds 24 april 2015, wenst Waasland
Klimaatland de stad verder te ondersteunen in zijn pioniersrol op het vlak van klimaat. Zo is
de stad Sint-Niklaas op dit moment de enige aanbieder van een Cambio autodeelsysteem in
het Waasland. Daarnaast heeft het stadsbestuur al een traject achter de rug waarmee ze
elektrische personenwagens en een camionette getest heeft.
Om minder CO2 uit te stoten, moeten er dus niet enkel meer huizen geïsoleerd worden of
meer hernieuwbare energie opgewekt worden, er moet ook nagedacht worden over
duurzame mobiliteit. Zo wordt er jaarlijks 117.500 ton CO2 uitgestoten op de wegen in SintNiklaas. Uit het laatste onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen van 2014 blijkt dat voor
24,77% van de verplaatsingen op minder dan 1 kilometer nog steeds de wagen wordt
gebruikt. Ook de samenleving staat niet stil: waar er enkele jaren geleden voor korte
verplaatsingen sprake was van een duopolie (eigen wagen op fossiele brandstof vs. eigen
fiets), zien we dat de burgers een waaier nu aan verplaatsingsmogelijkheden hebben. Zo
komen er bijvoorbeeld meer deelsystemen voor transport (Blue bike, Cambio; ...), zien we
meer en meer elektrische fietsen en wagens in het straatbeeld en ontstaan er creatieve
technologieën zoals bijvoorbeeld een monowiel.
Waasland Klimaatland wil de Wase gemeenten in contact brengen met duurzame vormen
van mobiliteit uit de 21ste eeuw. Waasland Klimaatland speelt met het idee om een dergelijke
monowiel aan te schaffen en gratis ter beschikking te stellen van de lokale overheden en
organisaties. Voor een dergelijke aankoop willen we echter eerst een testrit doen. Als
experten in overheidsinstellingen en duurzame mobiliteit hebben de Sint-Niklase schepen
voor mobiliteit Carl Hanssens en voor duurzaamheid Wout De Meester zich kandidaat
gesteld om de elektrische eenwieler te beoordelen.
Graag nodigen we u uit op woensdag 21 oktober 2015 om 12u30 in PERRON 87
(Stationsstraat 87 in Sint-Niklaas) waar schepen voor mobiliteit Carl Hanssens en
schepen voor duurzaamheid Wout De Meester een monowiel uittesten.
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Meer info (niet voor publicatie):
Waasland Klimaatland
Kristof Van Gansen, projectcoördinator
Gsm: 0496 78 32 00
kristof@waasklimaatland.be

Interwaas
Bart Casier, directeur
tel. 03 780 52 00
bart.casier@interwaas.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Milieubeleidsplanning
contactpersoon: Saskia Van der Stricht
tel. 09 267 78 16
saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be

Provincie Oost-Vlaanderen
Gedeputeerde Peter Hertog
Gouvernementstraat1, 9000 Gent
tel. 09 267 82 35

Volg ons op:

www.waaslandklimaatland.be
/WaaslandKlimaatland
@WaasKlimaat

Waasland Klimaatland is
een samenwerking tussen:
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