
1. Doven van de openbare (straat)verlichting uitgenomen hoofdwegen 
2. Versnelde verledding van de openbare verlichting in en buiten de gemeentelijke gebouwen 

en in het bijzonder voor de wegen die momenteel niet worden gedimd. 
3. Installeren van timers en slimme thermostaten in publieke gebouwen wordt verder 

onderzocht 
4. Temperatuur in de openbare gebouwen beperken  
5. Isolerende maatregelen nemen in publieke gebouwen (isolerend ramen/glas, dak- en 

muurisolatie, …). Wordt bekeken in functie van renovatie. 
6. Sensibiliseren van eigen personeel inzake verlichting, verwarming werkruimtes en om 

sluimerverbruik tegen te gaan 
7. De werking van het energieloket waar zowel burgers als ondernemers terecht kunnen wordt 

meer bekend gemaakt. 
8. Breng expertise en oplossingen proactief naar de burger. Er wordt een oproep gelanceerd 

om experten op te sporen en deze mensen de Mellenaars te laten  ondersteunen bij vragen  
9. Kosteloze energiescans aanbieden aan inwoners, ondernemingen en verenigingen. Ook deze 

werking bestaat, maar is minder bekend. Ook hierover wordt meer en duidelijker 
gecommuniceerd. 

10. Gebruik de gemeentelijke communicatiekanalen frequenter om tips te geven om de 
energiefactuur te verlagen. 

11. Creëer co-workplaatsen in de gemeentelijke bibliotheek in de Kruisstraat 
12. Investeer als gemeentebestuur maximaal in zonnepanelen en onderzoek de piste van een 

eigen zonnepark. Wordt bekeken in functie van budget en verbouwingswerken 
13. De formule van energiedelen om energie van publieke gebouwen onderling te delen, wordt 

onderzocht op haalbaarheid 
14. Gebruik de formule van energiedelen om energie van publieke gebouwen aan goedkoop 

tarief of gratis te delen met (de meest kwetsbare) inwoners en lokale verenigingen. Wordt 
ook onderzocht (zie hierboven) 

15. Zorg voor een tussenkomst in de energiefactuur van de meest kwetsbare inwoners. Deze 
maatregel bestaat al, maar meer en beter worden gecommuniceerd 

16. Bied vanuit het energiefonds een tegemoetkoming in de aankoop van meer 
energievriendelijke huishoudtoestellen. Meer en beter communicatie is nodig. 

17. Zet in op sensibilisering rond bepaalde fondsen zoals het Energiefonds. Dit is niet enkel om 
de fondsen meer bekendheid te geven, maar ook om mensen die normaal niet tot de lagere 
sociale klassen behoren te overtuigen hulp te zoeken. Dit is een heel belangrijke omdat elke 
Mellenaar die zijn energiefactuur niet kan betalen, mag en kan aankloppen bij het OCMW. 
Deze maatregel is evenmin bekend, maar zal meer en beter worden gecommuniceerd. 

18. Investeer in projecten die energieverslindende huishoudtoestellen opsporen en vervangen 
door zuinigere modellen.  

19. Bekijk samen met de mensen hun voorschotfactuur. 


