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Op de kick-off van BeREEL van VEA hoorden we het

opnieuw, de renovatiegraad in Vlaanderen is sinds

2016 in dalende lijn. 

Toch zien wij een enorme stijging in het aantal

renovatieadviezen aan huis. Er zijn in de eerste 4

maanden van 2018 reeds 283 renovatieadviezen aan

huis doorgegaan. Als we op dit tempo doorgaan, zal

2018 voor het Steunpunt een recordjaar worden. 

Toch is er nog veel werk aan de winkel. We willen

immers met het Steunpunt gaan voor meer

totaalrenovaties. We kunnen op vandaag moeilijk

meten of particulieren zich beperken tot 1 of 2

maatregelen óf toch op langere termijn gaan voor

een totaalrenovatie. Met ons nieuw adviesverslag

trachten we hen in ieder geval te informeren en

stimuleren in de richting van de

langetermijndoelstelling 2050. 

Goedele De Vos 

Coördinator Steunpunt Duurzaam Wonen en

Bouwen 

 #SharingIsCaring

LOKALE

RENOVATIETRAJECTEN 

NIEUWE COMMUNICATIETOOLS

BRAVOO!
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Onze doelstelling voor 2019? 20 lokale renovatie- en begeleidingsprojecten opstarten in onze

Oost-Vlaamse gemeenten of steden. De deelnemers in deze trajecten ontvangen een

renovatieadvies aan huis en krijgen ondersteuning en begeleiding bij de uitvoering van hun

werken.  

SAMEN RENOVEREN

Traject herhaald! 

In Oudenaarde, Zingem en Kruishoutem

werden in 2017 11 gezinnen begeleidt bij hun

renovatie. Wegens de grote interesse wordt

het project dit jaar herhaald.  

Geraardsbergen 

Hier loopt momenteel, in samenwerking met het

OCMW, een renovatie- en sociaal

begeleidingstraject specifiek naar gezinnen met

kinderen in armoede. 

Aalst, Meer zien? 

In totaal werden er in 10 straten 425 thermografische

gevelscans genomen om particulieren te overtuigen zich in

te schrijven voor een woningscan (advies aan huis). 

Hier wordt gerenoveerd! 

In Sint-Gillis-Waas, Kruibeke, Lochristi en Lokeren wordt

renovatieadvies aan huis gekoppeld aan begeleiding en ontzorging

door de energieconsulenten van de Gezinsbond 

Waarschoot, Meer zien? 

Binnen het Europees project See2Do!

werden er in 8 straten 153

thermografische gevelscans gemaakt.

De scans laten de particulier zien waar

er energieverliezen zijn.  

Al 9 lopende projecten!

NIEUWE PROJECTEN GEZOCHT!

Groot succes in Destelbergen zette de gemeente in samenwerking met Wijkwerf een renovatietraject op,

waarbij het Steunpunt instaat voor het renovatieadvies. Op 3 maand tijd kregen 59 gezinnen een adviseur van

het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen over de vloer. 

We zijn nog steeds op zoek naar steden en gemeenten die dit najaar of in

2019 lokaal een renovatieproject willen opzetten.  

Meer info? www.bouwwijs.be/projecten-en-voorbeelden
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http://www.bouwwijs.be/projecten-en-voorbeelden/lokale-renovatieprojecten
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Communicatie
Alle 52 gemeenten die met ons een engagementsverklaring hebben

ondertekend, ontvingen onlangs een roll-up .   

Staat deze bij jullie al op een zichtbare plaats?  

>> Willen jullie in de volgende Newsflash graag in de kijker? 

Stuur ons dan zeker een foto van de uitgestalde roll-up. 

Je kan deze terugvinden via de milieudownloads,  

>> voorbeeldartikelRAH2018nr2 

Je vind er ook de volledige communicatiekit met de andere

voorbeeldartikels, webteksten en afbeeldingen. Geef deze

informatie zeker door aan de communicatieverantwoordelijke

en communiceer mee! 

Beschikbaar in de communicatiekit! 

Kant-en klaar artikel

Communiceren jullie mee?

Premies 2018

Er is een nieuw voorbeeldartikel

opgesteld dat gepubliceerd kan worden

in jullie lokaal infoblad of nieuwsbrief.

Hierin ligt de focus op een aantal

veelgestelde vragen bij (ver)bouwers en

het antwoord van onze adviseurs .

(http://oud.oost-vlaanderen.be/downloads/milieu/)

Wist je dat er een handig overzicht bestaat over de premies en leningen in 2018? Je kan het

terugvinden op www.bouwwijs.be/bouwadvies-en-premies. Deze informatie kunnen jullie

meegeven aan burgers die hiernaar informeren of meenemen in jullie communicatie.

E-mail communiatie

Je kan het renovatieadvies aan huis nu ook

mee helpen uitdragen via elke e-mail die je

verstuurd met de aantrekkelijke

handtekening banner. 
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BIS beurs 6-14 oktober 

Wij zullen opnieuw aanwezig zijn op de BIS beurs in Flanders Expo. Dit jaar focussen we op de wijk

van de toekomst en kan je onze nieuwe stand komen bewonderen.

1250 ste particulier in de kijker 

We naderen de 1250ste particulier die sinds 1/05/2016 een renovatieadvies aan huis heeft

aangevraagd en zullen dit niet zomaar laten voorbijgaan. 

Opleidingen duurzaam renoveren  

In het najaar organiseren we opnieuw i.s.m. Bouwunie een opleidingsreeks voor

bouwprofessionelen. 

FLASH FORWARD  
ZOMER - NAJAAR 2018

BRAVOO!

@ Merelbeke

@ Sint-Niklaas

GRATIS ADVIES IN 53 GEMEENTEN

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, Provincie Oost-Vlaanderen                   +329 267 78 01     www.bouwwijs.be      dubo@oost-vlaanderen.be 

Nr°1 voor meeste adviezen t.o.v. aantal inwoners tijdens het tweede werkingsjaar. 

De gemeente publiceert minstens 1x per jaar een artikel in hun infomagazine, communiceert via

hun website en de 2 loketten duurzaamheid en huisvestiging. Bovenop wordt het standaard

vermeld bij alle presentaties rond bouwen en wonen. 

Nr°1 voor meeste adviezen in de maand mei en bovendien 3 op één week tijd. 

De gemeente Wichelen ondertekende recent de engagementsverklaring met het Steunpunt. 

Dit maakt dat op vandaag particulieren in 53 gemeenten en steden in Oost-Vlaanderen gratis

renovatieadvies aan huis kunnen vragen. Nog 12 te gaan!

Berekend in verhouding met het aantal inwoners van de gemeente/stad, 1/05/2017 t.e.m.

30/04/2018, excl. resultaten uit lokale renovatietrajecten.


