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Sinds de start van 2019 beslisten een aantal

gemeenten om ook aan hun inwoners het

renovatieadvies aan huis gratis aan te bieden:

Moerbeke, Horebeke, Temse, Wortegem-Petegem

en Zottegem. Dankjewel!

 

Op de BIS beurs zetten we opnieuw het

renovatieadvies aan huis in de kijker.

Bezoek onze  stand en beleef op een virtuele wijze

het huis in de wijk van de toekomst.

 

We namen in april afscheid van onze coördinator.

Goedele De Vos bouwde vanaf 2009 het Steunpunt

uit van een kleinschalig initiatief tot het volwaardig

expertisecentrum dat het vandaag is. We zullen de

enthousiaste aanpak en de gekende no-nonsense

stijl van deze straffe madam missen! Ze is nu aan de

slag bij Provincie Antwerpen als teamhoofd klimaat.

 

Joke Batsleer

Beleidsmedewerker communicatie 

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen

 

#klimaatgezond

JAAROVERZICHT 2018

BIS BEURS

BRAVOO!!

FLASH FORWARD

I N   D E Z E  E D I T I E :
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We behaalden een recordaantal

renovatieadviezen aan huis in 2018! 

Hoe vinden particulieren de weg naar het

renovatieadvies aan huis?

 

Uit deze resultaten blijkt dat het lokaal

bestuur een belangrijk infopunt blijft! We

willen jullie blijven voorzien van een kant-

en-klaar communicatiekit en zorgden voor

een update!

 

De communicatiekit is te bekijken en

downloaden via

www.bouwwijs.be/communicatiekit 

JAAROVERZICHT 2018
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http://www.bouwwijs.be/communicatiekit
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Communiceren jullie ook mee?

 

Jullie kregen een tijd geleden het voorbeeldartikel voor de BIS-beurs via mail. Je

kan het terugvinden op www.bouwwijs.be/communicatiekit           voorbeeldteksten 

Neem dit zoveel mogelijk mee in jullie communicatiekanalen (website, infoblad,

facebook, twitter, enz.)!

 

Op de BIS beurs zetten we opnieuw het

renovatieadvies aan huis in de kijker.

We willen dit jaar natuurlijk opnieuw veel bezoekers

ontvangen op onze stand.

Naast advertenties in o.a. 'De Bond', 'Deze Week' en

brede online aanwezigheid, zal het Steunpunt

Duurzaam Wonen en Bouwen ook te zien zijn op .. . TV!

Uitzending: AVS en TV Oost van 5 tot 13 oktober
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KOM ONZE COMMUNICATIETOOLS ONTDEKKEN OP BIS 
MET EEN GRATIS INKOMKAART! 

BIS Beurs

In januari 2020 starten een aantal lokale renovatieprojecten op in verschillende steden en

gemeenten in Oost-Vlaanderen. Naast het gebruikelijke renovatieadvies aan huis wordt hier

begeleiding en ontzorging aangeboden aan de inwoners. Particulieren kunnen ondersteund en

begeleid worden in de planning en uitvoering van hun renovatiewerken door een erkend

BENOvatiebegeleider. Dit kan gaan van eenvoudige energiebesparende ingrepen, maar ook voor

vergunningsplichtige ingrepen en zelfs totaalrenovaties. 

'Oost-Vlaanderen renoveert!' afgetrapt

Sint-Niklaas
Deinze

Geraardsbergen
Ninove

Oudenaarde
Kruisem
Lochristi
Kruibeke

Sint-Gillis-Waas
Sint-Lievens-Houtem

Stekene
Kruibeke

Moerbeke
Wachtebeke
Merelbeke

Destelbergen
 

Per stad of gemeente wordt binnen het brede kader van

'Oost-Vlaanderen renoveert' telkens een project op

maat uitgewerkt:

een integraal project voor alle inwoners

een wijkproject waarbij gedurende een bepaalde

periode wordt gefocust op één enkele wijk met bv.

eenzelfde woningtypologie

een doelgroep-project waarbij de focus ligt op een

specifieke doelgroep bv. startende gezinnen of

ouderen

 

http://www.bouwwijs.be/communicatiekit


S E P T E M B E R  2 0 1 9 V O L .  4

Via de vernieuwde inschrijfmodule voor het renovatieadvies (crm) zal je binnenkort als gemeenten

zelf gegevens kunnen raadplegen zoals aantal renovatieadviezen in jouw gemeente,.. . 

meer info volgt!

BRAVOO!!
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FLASH FORWARD

Temse

Tip - uitleenmodule: Speel met je renovatie

Je kan als lokaal bestuur de nieuwe module 'Speel met je renovatie' uitlenen. De module omvat

alle tools van het Steunpunt waarmee de particulier thuis zelf aan de slag kan. 

Binnenkort meer informatie op: www.bouwwijs.be/uitlenen/uitleenbaar-promotiemateriaal

Sinds de start van 2019 beslisten een aantal gemeenten
om ook aan hun inwoners het renovatieadvies aan huis

gratis aan te bieden.  Dankjewel!

Moerbeke
Horebeke

Temse
Wortegem-Petegem

Zottegem
 

Gratis renovatieadvies aan huis


