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Toeval? 

Tijdens de grote hitte van deze zomer werd een

nieuw Europees project goedgekeurd waarin de

Provincie Oost-Vlaanderen partner is.  Het project,

'Cool Towns' kadert in het Europese programma

lnterreg 2-zeeën, prioriteit klimaatadaptatie. 

 

Met de middelen uit het Cool Towns-project wil de

Provincie lokale actoren bijstaan om maatregelen

zoals meer groen en meer waterpartijen te

realiseren. 

Maar ook particulieren zullen uitgebreider advies

krijgen om hittebestendig te (ver)bouwen. Het

renovatieadvies aan huis wordt daarbij nog béter

advies op maat.  Op de BIS beurs zetten we alvast

het renovatieadvies aan huis terug in de kijker. 

Bezoek onze nieuwe stand en beleef op een

virtuele wijze het huis in de wijk van de toekomst. 

 

Goedele De Vos 

Coördinator  

Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 

 

#Sharingiscaring

BIS BEURS 2018

DÉ THERMOKAART

NIEUWE UITLEENMODULE

HAPPY PEOPLE (TESTIMONIALS)

I N   D E Z E  E D I T I E :
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Kom tijdens de BIS-beurs van 6 tot 14 oktober langs op de stand van het Steunpunt Duurzaam

Wonen en Bouwen van de Provincies Oost- en West-Vlaanderen. 

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen particulieren bij ons terecht met allerhande vragen over

duurzaam (ver)bouwen. 

Wil men een uitgebreid advies? Dan kunnen particulieren op voorhand een afspraak maken voor

een quickscan (20 minuten) van hun (ver)bouwplannen door één van de onafhankelijke adviseurs 

op de stand. Bovenop ontvangt men een gratis duokaart. Meer info: www.bouwwijs.be 

BEZOEK ONS OP BIS 2018

NIEUWE PROJECTEN GEZOCHT!

Quickscans

Vernieuwde (virtuele) stand

Duurzame wijk van de toekomst

Het thema voor dit jaar is 'stapsgewijs renoveren' .  Hoe kan ik stap voor stap mijn

woning energiezuiniger maken?  We leggen de focus op de

langetermijndoelstelling 2050. De particulier krijgt op de stand handige tips en

tools mee om vandaag al aan de slag te gaan. Door een Virtual Reality bril kijken

de bezoekers binnen in een duurzaam gerenoveerde woning terwijl 'Jos' en de

'bouwfee' vertellen over de gebruikte materialen en technieken. 

De bezoeker aan de stand wordt dit jaar op subtiele wijze meegenomen in de wijk van de

toekomst. Hij of zij kan kennis maken met nieuwe kleinere woonvormen waar bewoners ruimte en

voorzieningen delen, waarbij diverse functies met elkaar worden verweven, zodat iedereen, jong

en oud, gezin of alleenstaande kan genieten  van een woning op maat in een gezonde, energie-

actieve woonomgeving. 
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Communiceren jullie ook mee? 

Op de 'milieudownloads' kan je het voorbeeldartikel voor de BIS-beurs terugvinden. 

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

facebook, twitter, enz.) 

 

NIEUWE LINK: 

http://applicatie.oost-vlaanderen.be/downloads/milieu/ 

 

BIS-beurs in de kijker.

Nieuwe uitleenmodule: Speel met je renovatie.

We willen dit jaar natuurlijk opnieuw veel bezoekers ontvangen op onze nieuwe 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: TV Provincie, 1 oktober

Het Steunpunt lanceert op de BIS-beurs ook een

nieuwe tool: de THERMOKAART! Door dit slim

kaartje tegen de muur of raam te houden, krijgt de

gebruiker een idee of isoleren aan de orde is.  

De thermokaart is een laagdrempelig instrument

dat particulieren attent maakt op het gratis

renovatieadvies aan huis en de online renovatietool

'Mijn Warm Huis'.

Vanaf 1 november kan je 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 

Thermokaart, is je huis het isoleren waard? 
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KOM ONZE NIEUWE COMMUNICATIETOOLS ONTDEKKEN OP BIS 
MET EEN GRATIS INKOMKAART! 

Bestel hier

http://applicatie.oost-vlaanderen.be/downloads/milieu/
https://www.easyfairsevents.com/manager/flow/BIS18/purl?vn=2840835011707&lang=nl
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“Van harte bedankt voor jullie advies aan huis! Het was heel nuttig en to-the-point. De consultant

was ook heel bekwaam. Jullie infofiches zijn de max!” 

Inwoner Erpe-Mere 

“Dank voor het verslag, informatie en uw huisbezoek! 

We vonden dit zeer leerrijk en raden dit zeker aan kennissen en vrienden aan!” 

Inwoner uit Deinze 

 

Staat jullie roll-up er al?
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HAPPY PEOPLE

“Wij kregen een duidelijke, uitgebreide en betrouwbare uitleg waarmee we zeker 

 verder aan de slag kunnen. Het is een aanrader voor elke verbouwer.” 

Inwoner Lochristi  

Ontvangstbalie in de Pinte

Centrale b
alie in Ee

klo


