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Klik - Berichten

Je gemeente in cijfers

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij
is veel cijfermateriaal te vinden voor jouw ge-
meente. Voor 20 milieu-indicatoren vind je daar
de meest recente cijfers van je gemeente.

Meer lezen? www.hetgroenewaasland.be /klik

Klimaatwijs op vakantie

Check de klimaatimpact van jouw vakantie.

Meer lezen? www.hetgroenewaasland.be /klik

de 10-minuten stad ????

Een 10 minutenstad stad is een ruimtelijk orde-
ningsconcept waarin dagelijkse voorzieningen bin-
nen 10 minuten lopen of fietsen vanuit je huis te
bereiken zijn. Wat betekent dit concept voor ons
mobiliteitssysteem?
Het concept kreeg bekendheid toen Parijs koos
voor de 15-minuten-variant en recenter volgde ook
de stad Utrecht. De onderliggende principes van
nabijheid en functiemenging zijn echter geenszins
nieuw.... Tegelijkertijd verandert de bereikbaarheid
van voorzieningen in steden door de komst van o.a.
flitsbezorgers en snelle kleine vervoermiddelen
zoals elektrische bakfietsen

Meer lezen?  www.hetgroenewaasland.be /klik

produceert Frankrijk aardgas ?

En hoeveel?

Wil je weten hoeveel aardgas of aardolie een land
produceert, of hoeveel km wegen er zijn, het aan-
tal internetgebruikers, ...,. dan kan je terecht op de
website www.indexmundi.com.

Meer lezen?  www.hetgroenewaasland.be /klik

Voorbeeld : ammoniakemissie door veeteelt in
Beveren in 2020

Een lang en lastig
website adres kan je
sneller vinden via de
KLIK-pagina!
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December 2022

CADEAUDAGEN in

OXFAM Wereldwinkels

in het Waasland

Jouw ‘place to be’ voor
Originele, Lokale, Gezonde en Ecologische Menu’s en dranken

Vis – Vlees – Vegetarisch (tussen 80 à 100 % bio)
Jouw bezoek aan onze zaak betekent meer biodiversiteit  op en rond biolandbouwbedrijven, geen che-

mische pesticiden meer, meer sociale tewerkstelling, véél minder voedselkilometers en nog belangrij-

ker … gezonder voor jezelf en je gezin. Slowfood in al zijn facetten. Je proeft het verschil!

Reserveer bij ons : op tel. 0471/848 435
of via onze website www.bistrodenbascuul.be. 
Via mail kan ook : sophie@bistrodenbascuul.be

A. De  Vosstraat 9  9160 Eksaarde
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