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Gemeente Valkenswaard

Een klimaatbestendige
en aantrekkelijke gemeente.

Wereldwijde doelen Klimaatakkoord Nederland

Doel Valkenswaard

1

Een energieke en gezonde gemeente.2

In 2050 is Valkenswaard een aantrekkelijke en 
klimaatbestendige gemeente, bestand tegen 
overstromingen, wateroverlast, hittestress en 
verdroging.

Wat willen we bereiken?Waarom?

Klimaatadaptatie Biodiversiteit

De gemeente Valkenswaard helpt haar inwoners, 
ondernemers en organisaties om naar 2050 toe 
energieneutraal te worden en bij te dragen aan 
een gezonde gemeente.

Wat willen we bereiken?
Het klimaat verandert en de mens heeft hier 
een groot aandeel in. Onder andere door de 
verbranding van fossiele brandstoffen 
(aardolie en aardgas) is de concentratie CO2 
in de lucht gestegen.

Op sommige plaatsen is ook de kwaliteit van 
de leefomgeving gedaald. Denk hierbij aan 
een verslechtering van de luchtkwaliteit en 
overlast van geluid en trillingen.

Waarom?

Energietransitie Mobiliteit

Een schone leefomgeving
en een verantwoorde organisatie.3

De gemeente Valkenswaard helpt haar inwoners, 
ondernemers en organisaties om naar 2050 toe 
volledig circulair te worden.  In 2030 geeft de 
gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld.

Wat willen we bereiken?
Ons dagelijks afval bevat nog vaak veel 
bruikbare grondstoffen. Met het steeds 
schaarser worden van deze grondstoffen is 
het noodzakelijk om toe te werken naar een 
circulaire wereld. 

Een wereld waarin afval niet meer bestaat, 
omdat we slimmer omgaan met de 
grondstoffen.

Waarom?

Materialentransitie

Klimaatverandering met droogte,
wateroverlast en hittestress als gevolg.
Hier willen we nu op inspelen om schade
en onnodig hoge kosten te voorkomen.



Aanleggen 
ecologische 

verbindingen.

Klimaatadaptatie
en biodiversiteit 

onderdeel maken van 
gemeentelijk beleid.

Milieu- en 
natuureducatie voor 

kinderen.

Vernieuwen 
rioleringssysteem

(lange termijn).

Veel bloemen en
groen aan de kant

van de weg. 

Een klimaatbestendige
en aantrekkelijke gemeente.1

Water bergen zodat
het voorhanden is in 
tijden van droogte.

Streng op kappen
en aanplant van 

bomen.

Minder stenen,
meer groen!

Inwoners stimuleren
om gezamenlijk 

openbaar groen te 
onderhouden.

Afkoppelen stimuleren, 
zorgen dat regenwater 
niet in het riool terecht 

komt. 



Verduurzaming 
gemeentelijk 

vastgoed.
Energieneutraal 

bouwen.

Verduurzaming
openbare ruimte.

Alle openbare
verlichting wordt LED. 

Duurzaamheid actief 
onder de aandacht 

brengen bij deze 
partners. 

Met een nulmeting 
maken we onze 

huidige ‘footprint’.

Als gemeente 
maatschappelijk 

verantwoord inkopen 
(MVI).

Duurzame organisatie. 
We zijn ons bewust
van de impact van 

besluiten, plannen en 
voorstellen.

Een schone leefomgeving
en een verantwoorde organisatie.3

Optimalisatie 
inzameling en 

verwerking 
huishoudelijk afval.

Lokaal sluiten van 
kringlopen.

Verspilling tegen-
gaan en hergebruik 

stimuleren.

Investeren in 
zwerfafvalvrij en

schoon maken van
onze leefomgeving.



Met regiogemeenten 
werken aan de 

Regionale 
Energiestrategie. 

Duurzame mobiliteit
is standaard onderdeel

van nieuw beleid en 
projecten.

Stimuleren van 
emissieloos vervoer.

Inzicht in gezondheid
van inwoners a.d.h.v. 

meetnet. 

Een energieke en gezonde gemeente.2

Grootschalige
opwek van zonne-
en windenergie.

Toewerken naar 
aardgasvrije 

gemeente in 2050. 

Inzetten op
energiebesparing: 

bestaande initiatieven
ondersteunen.

Gebieden die van
functie veranderen 
worden duurzaam 

ontwikkeld.


