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Heer-sur-Meuse: 
van gevaarlijk kruispunt tot groen dorpsplein 

Een slim en duurzaam project, bedacht en gedragen door de inwoners en 
gefinancierd door Belfius en de Europese Investeringsbank 

 

  

De as van de hoofdweg in het stadscentrum verleggen om van een gevaarlijk kruispunt 
een gezellige ruimte te maken met aanplantingen, een modern straatmeubilair en een 
krachtige, zuinige en duurzame LED-verlichting: dat was het streefdoel van het project dat 
werd bedacht en wordt gedragen door de inwoners Heer-sur-Meuse en vandaag 
werkelijkheid is geworden dankzij het programma Smart Cities & Sustainable 
Development van Belfius en de Europese Investeringsbank. 

Op zaterdag 18 november werd het gloednieuwe dorpsplein van Heer-sur-Meuse ingehuldigd in 
aanwezigheid van de inwoners et het gemeentebestuur. De heraanleg van het dorpscentrum werd 
bedacht door de inwoners zelf in het kader van het Plan Communal de Développement Rural (PCDR 
of gemeentelijk plan voor rurale ontwikkeling). Het is het tweede project van de gemeente Hastière dat 
tot stand kwam dankzij het financieringsprogramma Smart Cities & Sustainable Development van 
Belfius en de Europese Investeringsbank. 

Het project bestond onder meer in het verleggen van de as van de hoofdweg van een als gevaarlijk 
beschouwd kruispunt in het dorpscentrum, om te zorgen voor een betere zichtbaarheid en meer 
veiligheid voor de gebruikers. Het omvatte ook een versmalling van de rue Prince Albert met het oog 
op een lagere snelheid van de motorvoertuigen en wou het bestaande kruispunt heraanleggen als een 
echt gemeenteplein, met diverse wegen afgezoomd met trottoirs, aanplantingen en parkeerplaatsen, 
onder meer ten behoeve van personen met een beperkte mobiliteit. Op technisch gebied draagt het 
gebruik van gedifferentieerde materialen bij tot het duidelijk afbakenen van de diverse zones, terwijl 
dankzij de gloednieuwe LED-straatverlichting het energieverbruik en de CO2-uitstoot drastisch dalen. 
De elektriciteitspalen werden weggehaald omdat de kabels in de grond liggen. Ook het 
waterdistributienet werd gerenoveerd en aangepast aan de nieuwe omgeving. De werkzaamheden 
gingen van start in maart 2017 en waren klaar in november 2017. 

            



 

De CO2-uitstoot verlagen 

In het zuiden van de provincie Namen spant de gemeente Hastière zich nu al enkele jaren in om tot 
een betere energieprestatie voor haar gebouwen te komen en om haar openbare ruimte opnieuw 
gestalte te geven met het oog op meer gezelligheid, het gebruik van milieuvriendelijke vervoerwijzen 
en een betere toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit. 

Na de volledige renovatie van haar toeristische dienst, waarbij bijzondere aandacht uitging naar 
energie-efficiëntie, bewijst de gemeente met de heraanleg van het dorpscentrum van Heer-sur-Meuse 
eens te meer dat de dynamiek van de ‘Smart Cities’ niet alleen is weggelegd voor grote steden en dat 
kleine landelijke gemeenten er ook volop aan kunnen meedoen. 

 

 

Claude Bultot, burgemeester van Hastière: “De steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te 
spelen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarom is Hastière samen met vijf andere naburige 
gemeenten onlangs de verbintenis aangegaan om met de steun van het Bureau Economique de la 
Province de Namur (BEPN) een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat (SECAP) uit te werken. 
Naar verwachting zal dat actieplan over minder dan een jaar aan het Burgemeestersconvenant van de 
EU worden overhandigd, ter bevestiging van onze ambities voor de verlaging van de CO2-uitstoot in 
onze gemeente.” 

 

Al ruim 100 projecten voor 660 miljoen euro 

Sinds de aankondiging in juni 2014 van het partnership tussen Belfius en de EIB ter ondersteuning 
van de ‘Smart Cities’ in België – een Europese primeur – genoten ruim 100 slimme en duurzame 
projecten die onder meer bijdragen tot de bestrijding van de klimaatopwarming en tot de opkomst van 
de circulaire economie, begeleiding en voordelige financieringsvoorwaarden van beide instellingen. 
Het gaat vandaag om een totaalbedrag van 660 miljoen euro, waarvan 260 miljoen euro in het kader 
van het tweede programma, dat luistert naar de naam Smart Cities, Climate Action & Circular 
Economy en pas tien maanden geleden op gang werd geschoten. 

Er is voor de lokale overheden een belangrijke rol weggelegd in de strijd tegen de klimaatopwarming 
en de ontwikkeling van de circulaire economie, in het bijzonder door het voorbeeld te geven en zo ook 
ondernemingen, particulieren en andere organisaties over de streep te trekken om zich ten volle in te 
zetten voor de strategie ‘Europa 2020 – Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei’. Al 
heel wat steden en gemeenten in België waagden de sprong en tekenden het 
Burgemeestersconvenant. Hiermee beloven ze vrijwillig om hun CO2-uitstoot op het eigen 
grondgebied te verlagen. Via hun gezamenlijke programma’s Smart Cities, Climate Action & Circular 
Economie en Smart Cities & Sustainable Development willen Belfius en de EIB hen daar zo goed 
mogelijk in begeleiden. 



 

Tot op heden kregen via deze programma’s maar liefst 102 projecten – waarvan 9 in de provincie 
Namen – een lening toegekend. Die projecten, die momenteel nog in uitvoering of al zijn afgewerkt, 
hebben betrekking op meer dan 2 miljoen inwoners en worden zowel gedragen door de 
gemeentebesturen als door de OCMW’s, intercommunales en provinciale instellingen.  

 

 
Projecten Smart Cities op 19/09/2017: Henegouwen: 9, Luik: 10, Waals-Brabant: 13, Namen: 9, Luxemburg: 4, Antwerpen: 12, 

West-Vlaanderen: 19, Oost-Vlaanderen: 14, Limburg: 4, Vlaams-Brabant: 8. 

 
 
Over de Europese Investeringsbank (EIB) 
 

De Europese Investeringsbank (EIB), met als aandeelhouders de lidstaten van de Europese Unie (EU), is de instelling 
voor langetermijnfinanciering van de EU. De EIB stelt langlopende financieringen ter beschikking om 
kwaliteitsinvesteringen te ondersteunen en zo de grote doelstellingen van de EU te helpen realiseren. Zo heeft de EIB 
zich ertoe verbonden ondersteuning te bieden aan de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs en van 
klimaatbevorderende investeringen in de hele wereld. 
De EIB is actief in meer dan 130 landen. Als financiële instelling verstrekt ze het grootste aantal klimaatinvesteringen en 
is ze de grootste emittent van groene obligaties. Een vierde van de EIB-financieringen is bedoeld ter bevordering van 
het klimaat en de EIB heeft toegezegd om tussen nu en 2020 voor 100 miljard dollar aan investeringen te financieren.  
 

Over Belfius Bank & Verzekeringen 

 

Belfius Bank & Verzekeringen is een bank-verzekeraar met een stevige lokale verankering en oefent zijn commerciële 

activiteiten uit in België in 3 kerndomeinen: retail & commercial banking, financiële dienstverlening aan de openbare 

sector en de ondernemingen, en verzekeringen. Belfius heeft 150 jaar ervaring in de overheidssector en 50 jaar ervaring 

in het segment van de particuliere klanten. De onderneming is via de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij 

(FPIM) volledig in handen van de Belgische Staat en haar aandelen zijn niet beursgenoteerd. 

 
Perscontact 
 
Gemeente Hastière 
Valérie Defeche, + 32 82 64 32 13, valerie.defeche@hastiere.be 
Website: www.hastiere.be 
 
Europese Investeringsbank 
Sabine Parisse, + 352 437 983 340 of + 352 621 459 159, s.parisse@eib.org 
Website: www.bei.org/presse 
 
Belfius Bank & Verzekeringen 
Ulrike Pommée, + 32 2 222 02 57, ulrike.pommee@belfius.be of press@belfius.be 
Website: www.belfius.com  
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