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Nieuw gemeentehuis Bierbeek gefinancierd door het BelfiusEIB-programma “Smart Cities & Sustainable Development”
In 2009 vatte Bierbeek het plan op om een gloednieuw gemeentehuis te bouwen. Bij de vormgeving had
men innovatie, een duurzaam karakter en efficiëntie vooropgesteld. Hierdoor beantwoordt het project
aan de criteria van het Belfius-EIB-programma “Smart Cities & Sustainble Development” dat vorig jaar bij
wijze van Europese primeur werd gelanceerd. Belfius en de EIB verstrekten onlangs een krediet voor de
verwezenlijking van dit “slimme en duurzame” project. Bierbeek is bij de eerste gemeenten die de
voordelen van dit unieke financieringsprogramma kunnen genieten.
Na de lancering van de voordelige Belfius-EIB financiering “Smart Cities & Sustainable Development”
diende de gemeente Bierbeek onmiddellijk een dossier in voor zijn nieuwe gemeentehuis. De analyse
bleek positief.
Het nieuwe gemeentehuis van Bierbeek kwam in aanmerking doordat het project getuigt van een
strategische, geïntegreerde, innovatieve en duurzame benadering.
En dit dankzij :
 de zeer zuinige energiewaarde van het gebouw,
 het gebruiken van een biomassa-installatie als duurzame verwarming voor het gebouw,
 de vooropgestelde efficiëntere interne en externe dienstverlening door de integratie van de
OCMW-diensten en het vrijetijdscentrum De Borre waardoor onder meer vergaderzalen
gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden,
 de betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer.
Belfius en de EIB oordeelden dat dit project duidelijk bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling van de
gemeente en een voorbeeld is voor andere gemeenten.
Burgemeester Johan Vanhulst: "Als goede huisvader zochten we verschillende manieren om de bouw van
het nieuwe gemeentehuis betaalbaar te houden. Het feit dat de Europese Investeringsbank en Belfius door
het 'Smart Cities'-programma mee de lasten van onze lening betalen, kunnen wij alleen maar toejuichen.
Het is tevens een bevestiging van onze duurzame en doordachte aanpak van dit bouwproject, waarbij
verschillende gemeentelijke diensten gecentraliseerd worden."

EIB-Belfius-programma "Smart Cities & Sustainable Development"
Het financieringsprogramma van Belfius Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) dat in juni 2014
gelanceerd werd, stelt 400 miljoen euro ter beschikking voor de verwezenlijking van “slimme en
duurzame” projecten die kaderen in een "Smart Cities"-aanpak, wat betekent dat ze de nodige aandacht
hebben voor mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en/of energie-efficiëntie.
Leningskosten worden tot een minimum beperkt om de steden en gemeenten te ondersteunen bij hun
vernieuwende en duurzame aanpak. De helft van de middelen wordt ingebracht door de EIB, de andere
helft door Belfius.
Negen maanden na de lancering is de balans meer dan positief. Het nieuwe gemeentehuis van Bierbeek is
bij de eerste projecten die de voordelen van dit financieringsprogramma genieten. Er worden
momenteel nog heel wat andere “slimme” projecten van steden en gemeenten of intercommunales
geanalyseerd. De dynamiek rond “Smart Cities" is dus wel degelijk aanwezig is in ons land.
Pim van Ballekom, Vice-voorzitter van de EIB is bijzonder verheugd over het succes van het programma
"Smart Cities & Sustainable Development", en zei: "Het programma "Smart Cities & Sustainable
Development" is een primeur in België maar ook in Europa. Het is met name de bedoeling een echte
dynamiek op gang te brengen rond "Smart Cities" die in het verlengde ligt van de strategie “Europa 2020”
van de EU – Voor een slimme, inclusieve en duurzame groei", om dit de nieuwe norm te maken bij het
bouwen van de "steden en gemeenten van morgen".
Dirk Gyselinck, lid van het directiecomité van Belfius Bank, voegde daaraan toe: "Steden die
aantrekkelijk willen blijven, hebben ongeacht hun omvang geen andere keuze dan "Smart" te worden. Het
ontbreekt dan wel niet aan ideeën, maar de concrete uitvoering van de projecten op het terrein kan nog op
het probleem van de financiering stoten. Het is precies om de verwezenlijking van die talloze "Smart"projecten te bevorderen die nog in de plannings- of ontwerpfase zijn in de vier uithoeken van het land, dat
Belfius samen met de EIB het programma "Smart Cities & Sustainable Development" heeft uitgewerkt.
Meer info over de Europese Investeringsbank (EIB) en de “actie ten gunste van het klimaat" van de EIB op
www.eib.org
Meer info over de “Smart Cities”-strategie van Belfius op https://www.belfius.be/smartcities
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