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Op 1 mei 2018 vieren we 2 jaar renovatieadvies 

aan huis in Oost-Vlaanderen en we willen daarbij 

onze lokale besturen bedanken. 

Uit onze enquêteresultaten blijkt dat de lokale 

besturen nog steeds een zeer belangrijke 

communicatierol hebben. Om hen hierin te 

ondersteunen bestaan er op vandaag reeds heel 

wat instrumenten zoals de communicatiekit.  

We vinden het echter belangrijk jullie nog 

dichter te betrekken bij onze werking. 

Daarom zal je 3-maandelijks deze newsflash 

ontvangen. 

Want samen maken we werk van een 

klimaatgezond Oost-Vlaanderen. 

Goedele De Vos 

Coördinator Steunpunt Duurzaam Wonen en 

Bouwen 

 #SharingIsCaring
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Type bebouwing

Bouwjaar

In december hebben we een grote enquête verstuurd 

naar de 580 particulieren die in het eerste werkingsjaar 

een advies kregen. 103 mensen namen deel aan deze 

enquête. Dit zijn de resultaten:

FLASHBACK 
1 mei 2016 - 30 April 2017

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen lanceerde op 1 mei 2016 het onafhankelijk 

renovatieadvies aan huis. Dankzij de steun van de gemeente of stad, de Provincie en financiering 

uit het Interreg-project See2Do! is dit op vandaag in 54 gemeenten en steden volledig gratis voor 

de inwoners. En dat loont, het aantal adviezen kende op 1 jaar tijd een verdubbeling. 
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* na het advies uitgevoerd of van plan uit te voeren

TOP 8 MAATREGEL

TYPE WONINGEN

BLIJVENDE NOOD AAN ADVIES EN BEGELEIDING!

Renovatie is starten 

aan het onbekende, 

vooral de uitdaging 

om een oud huis naar 

de 21e eeuw te 

brengen was de 

grootste uitdaging.

Het advies heeft er ons toe aangezet om 

na te denken en een oplossing te zoeken 

voor een meer aangenaam gevoel in onze 

ruimtes met het oog op energiebesparing.
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Communicatie loont!
We geven u graag een kijkje in onze 

communicatiekanalen 2017 in het kader van de 

campagne 'Uw droomhuis? Onze renovatieadviseur 

komt aan huis.'

Verspreiding promotiemateriaal* met een nieuwe slogan en 

campagnebeeld 

• Folder over het aanbod van het renovatieadvies 

• Affiches 

• Communicatiekit met voorbeeldartikels, webteksten etc. . . .  

* naar alle 65 Oost-Vlaamse gemeenten/steden,  

notarissen, ocmw's, woonwinkels, doe-het-zelf-zaken, de 

energiehuizen, de energiesnoeiers , kernpartners, sociale 

verhuurkantoren en intergemeenteijke woonprojecten. 

Lancering nieuwe too
l  

www.bouwwijs.be/mijnw
armhuis

 Artikel in In
formeel van 

 

Provincie Oos
t-Vlaanderen

Deze toepassing vertaalt het complex proces van 

energiezuinig renoveren naar een bruikbaar en intelligent 

instrument op maat van elke gebruiker. 

Met deze tool kunnen we zeer laagdrempelig inwoners 

sensibiliseren en prikkelen om na te denken over renoveren. 

Daarnaast willen we met deze tool vooral de doorvloei naar 

het renovatieadvies aan huis vergroten. 

2100 bezoekers en 41 Quickscans op BIS beurs
 Promof

ilm in de
 cinema

zalen 

 oktober
 en nov

ember 
'17 

En het werkt! 

In de maand december werd sterk ingezet op online 

communicatie. Als gevolg kwamen er een record aantal 

adviesaanvragen binnen en vonden er maar liefs 240 adviezen 

plaats in 3 maand tijd.  
Het communicatiemateriaal vind je terug in de communicatiekit. 
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Nieuw adviesverslag 

Provincie Oost-Vlaanderen wil tegen 2050 klimaatgezond zijn 

en streeft ernaar om alle woningen energieneutraal te maken. 

Om die reden krijgt het adviesverslag een upgrade en krijgt de 

particulier naast een antwoord op zijn adviesvraag, een 

stappenplan op maat met maatregelen om deze doelstelling te 

bereiken.  

Renovatieadvies aan huis in de cinema 

In de paasvakantie zal het promo filmpje met de renovatiefee terug in de cinemazalen te 

bewonderen zijn. Je kan dit nu ook opnemen op de website van jullie gemeente of stad. 

De code vind je terug in de communicatiekit.  

7 lokale renovatietrajecten van start 

In Sint-Gillis-Waas, Kruibeke, Geraardsbergen, Lochristi, Lokeren, Oudenaarde, Zingem en 

Kruishoutem worden stilaan collectieve renovatieprojecten opgestart. Alle inwoners kunnen 

naast het gebruikelijke gratis renovatieadvies aan huis, ook begeleiding en ontzorging krijgen, 

 in samenwerking met de Gezinsbond.

FLASH FORWARD 
VOORJAAR 2018

BRAVOO!

@ DESTELBERGEN

@ LEDE

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

In elke editie plaatsen we 2 lokale besturen in de kijker omwille van hun inzet en goede resultaten.  

Nr°1 voor meeste adviezen tijdens het eerste werkingsjaar. 

Ook een bravoo! voor Zingem en Lovendegem die de top 3 aanvullen.

In februari publiceerde de gemeente een mooi artikel over de nieuwe 

tool en het renovatieadvies in hun maandelijks gemeenteblad. 

Resultaat? 9 adviesaanvragen in één maand voor Lede!

Berekend in verhouding met het aantal inwoners van de gemeente/stad.


