
Mol vergroent  

MILIEU EN KLIMAAT - EEN GROENER MOL  

 Het groen- en afvalbeleid moet terug in handen komen van het 
gemeentebestuur. Het uitbesteden van groenonderhoud en aanplantingen 
moet stoppen en het containerpark moet terug in eigen beheer. 
  

 MeMo vindt het onaanvaardbaar dat “Russendorp” in Postel als pasmunt moet 
dienen voor het Zilvermeer. Wij verzetten ons tegen het feit dat dit gebied aan 
Sibelco wordt gegeven om aan zandwinning te doen. 
  

 Het windmolenplan dat door alle partijen werd opgesteld, moet worden 
uitgevoerd. In dit plan werden die gebieden opgelijst in Mol die geschikt zijn 
om windmolens te plaatsen. Deze plaatsen voldoen aan veel meer dan de 
wettelijke vereisten. Het is dan ook onbegrijpelijk, dat de gemeente achteraf 
negatieve adviezen zou geven voor projecten die hier willen starten. MeMo 
vindt dat de gemeente zelfs projectontwikkelaars moet zoeken die hier 
windmolens willen bouwen, liefst in een coöperatieve met de inwoners van 
Mol. 

 MeMo pleit al een aantal jaren om inwoners er op te wijzen geen 
bomen te kappen of snoeien tijdens de broedperiode. Dit door 
duidelijke informatie in de gemeentelijke informatiekanalen enerzijds, en door 
het goede voorbeeld te geven anderzijds. 
  

 Dankzij MeMo wordt in Mol een proefproject uitgevoerd waarbij enkel mensen 
telefoonboeken krijgen die hier daadwerkelijk om vragen.  
MeMo hoopt op een positieve evaluatie van dit project. 
  

 MeMo deed in de gemeenteraad verschillende eenvoudig uit te voeren 
voorstellen om energiebesparende maatregelen door te voeren in ‘t 
Getouw. Door o.a. alle computers uit te rusten met uitschakelbare 
stekkerdozen, kantoorverlichting stelstelmatig te vervangen door 
milieuvriendelijke led-verlichting, deuren en ramen in de winter goed gesloten 
te houden en extra isolatie te plaatsen waar nodig en kantoren niet nodeloos 
te verwarmen, kan niet alleen veel energie, maar ook geld bespaard worden. 

 Op vraag van MeMo werd het Getouw een klimaatwijk. Hierdoor daalde het 
energieverbruik. Zelf gaf MeMo het goede voorbeeld door de eerste en beste 
klimaatwijk te worden van de provincie Antwerpen. De hiervoor verkregen 
Oscar wordt nog steeds gekoesterd. 
  

 Op vraag van MeMo werd binnen het OCMW sterk ingezet op alternatieve 
energie. Zo kregen warmtepompen en zonnepanelen er een vaste plaats. 
  



 Ook pleit MeMo voor duurzaam bouwen. De nieuw op te richten gemeentelijke 
gebouwen moeten energie-neutraal zijn.  
  

 VITO ontwikkelt in onze gemeente heel wat milieuvriendelijke 
technieken. MeMo wil dat de gemeente haar voorbeeldfunctie vervult 
door deze technieken toe te passen in haar gebouwen, voertuigen en beleid. 

 De aanschaf van elektrisch aangedreven gemeentevoertuigen moet ook 
bekeken worden. De gemeente moet ook hier weer haar voorbeeldfunctie 
opnemen. 
  

 Verder moet bekeken worden of spin-of bedrijven van VITO plaats vinden 
om in onze gemeente op te starten. 

  

We willen terug meer groen en minder grijs in het centrum. 

  



 


