
Green My School - Interview met Claude Vanmarcke (burgemeester Anzegem) 
Door Charlotte De Coker en Greet Meyfroot 
Vindt u het een grote verantwoordelijkheid om burgemeester te zijn? 
Ja, ik was al 12 jaar schepen, maar burgemeester is wel een grote verantwoordelijkheid. Je 

hebt ook persoonlijke verantwoordelijkheden op vlak van veiligheid. Ook de dagelijkse 

leiding en het toezicht op de gemeente neem ik op mij. 

 

Wat heeft u moeten doen om onze gemeente de ‘groene’ gemeente te laten worden?  
Anzegem is altijd een groene en landbouwgemeente 

geweest, maar we trachten in deze legislatuur meer 

in te zetten op groen. Zoals in de Landergemstraat 

hebben we bomen en haagjes bij geplant, wat ook 

de veiligheid bevorderd. We gaan in Vichte, aan het 

Beukenhof, 1.5 hectare landbouwgrond opkopen om 

daar bijkomend bos te maken. Dus we hebben echt 

wel aandacht voor groen en bijkomend groen. 

 

Is er een verantwoordelijke daarvoor, of is dit met een team? 
Er is een schepen van milieu, die wel bevoegd is voor dergelijke zaken en dan heb je ook de 

technische dienst die onder zich de groendienst heeft. Zij zijn bevoegd voor dergelijke zaken 

en voeren uit wat er beslist wordt in het college van burgemeester en schepenen. 

 

Wat heeft u zo al ondernomen in verband met vergroening? 
Dat zijn ook de verwijzingen die ik heb gemaakt naar de bomen in de Landergemstraat en er 

komen ook nog bomen in de Langewinterstraat. En dan inderdaad het bos in Vichte. Er zal 

ook nog een bijkomende groene zone komen als je binnenrijdt in Vichte, recht over de 

pitazaak, in de Oudenaardestraat.  

 

Hoe staat u zelf tegenover vergroening?  
Ik denk dat de we voor de natuur in het algemeen, en zeker als we kijken naar de opwarming 

van de aarde, heel veel respect moeten hebben. Stel dat er ergens een woon of 

ambachtelijke zone bijkomt, waardoor groen verdwijnt, dan moet dat zeker gecompenseerd 

worden op andere plaatsen. We mogen inderdaad toch wel inzetten op groen en ervoor 

zorgen dat we niet alles in beton gieten.  

 

Wat vindt u ervan dat onze school iets doet met de vergroening?  
Ik vind dat een super idee, al is het maar dat jullie een bewustzijn krijgen en er van op de 

hoogte zijn dat jullie er zelf ook eens over nadenken. We moeten met zijn allen een groene, 

milieubewuste reflex ontwikkelen of krijgen. Ik vind dat een super idee dat dit in jullie 

jaarprogramma zit. Je zit ook in een goede school om dit te doen. 



 

Wat denkt u dat er nog zou moeten veranderen in de wereld of België? 
Ik denk dat we het met België alleen niet gaan redden. Het is een 

globaal probleem. Het doet mij eigenlijk pijn als ik zie dat er 

iedere keer een klimaatconferentie wordt gehouden en dat er nog 

altijd deskundigen aanwezig zijn die de opwarming van de aarde 

ontkennen en minimaliseren. We zien het hier toch ook... Het 

weer is veranderd. We hebben meer rukwinden en hebben geen 

stabiel klimaat meer. Ik hoop dat dat globaal inzicht er komt en 

dat er maatregelen genomen worden, zodat het verbetert.  

Het regenwoud, dat nog altijd op snel tempo gekapt wordt, is een 

ander voorbeeld. Op de duur wordt het een misdaad van de 

mensheid. Het zou eigenlijk volledig gestopt moeten worden. 

Eigenlijk moet hetgeen dat gekapt wordt, vervangen worden. Wat we er in België aan 

kunnen doen, is de bossen die we hebben behouden en zeker ook uitbreiden.  

 

Hoe gaat de gemeente Anzegem eigenlijk om met ons afval? 
Wij vallen onder de intercommunale IMOG, dus het afval wordt daar verwerkt. Ik denk dat 

we qua restafval wel bij de betere gemeentes zitten, dus al bij al valt dit mee. We hebben 

twee containerparken en dat speelt daar ook een grote rol in.  

 

Hoe gaat de gemeente om met energie? En van waar halen we die?  
De gemeente heeft zich ingeschreven in het burgemeestersconvenant bij het begin van deze 

legislatuur. Daarin hebben we ons geëngageerd om de komende zes jaar maatregelen te 

nemen rond energieverbruik. We vervangen oude verlichtingslampen door LED-lampen. 

Mazoutketels worden vervangen door aardgasketels. Er zijn zonnepanelen gelegd op de 

sporthal in Anzegem en op de DrieKaven. Als er een nieuw gebouw wordt gezet, dan wordt 

dat energieneutraal bekeken. Met andere woorden, zo weinig mogelijk gas en elektriciteit 

nodig hebben. Kortom, we hebben nu al een aantal maatregelen genomen waardoor de 

CO2-uitstoot in Anzegem vermindert. 

 

Hoe denkt u over de verspilling van eten? 
Dat is een jammerlijk gegeven, maar daar weet ik niet goed hoe we daar mee moeten 

omgaan. Als gemeente denk ik dat dit niet echt een gemeentelijke bevoegdheid is. Het 

onderwijs zal hier heel belangrijk in zijn. Ze moeten van jongs af aan leren te nemen wat ze 

gaan op eten. Ik denk dat het een beetje over de mentaliteit gaat.  

 

Denkt  u thuis ook aan vergroening? 
ik heb een dochter die mij daar op wijst. Dus automatisch denk je daar anders over. Zoals 

isolatie of als je niet thuis bent het licht uit doen. Zo van die kleine dingen. 
       Hartelijk bedankt voor dit interview 


