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kwalitatief en duurzaam wonen 
voor iedereen!

workshop 15 uur

10

De provinciale dienst Wonen en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen tonen met een 
aantal gezamenlijke projecten aan dat duurzaam wonen ook voor fi nancieel kwetsbare gezinnen 
haalbaar is. Via concrete praktijkvoorbeelden worden de fi nanciële hefb omen toegelicht die 
duurzaam wonen voor iedereen mogelijk maken.

Een derde van de Oost-Vlaamse woningen voldoet niet aan de normen van de 
Vlaamse wooncode. Het tempo waaraan momenteel in Oost-Vlaanderen gerenoveerd 
wordt, is veel te laag. De provincie zet in op een klimaatgezond Oost-Vlaanderen voor 
elke Oost-Vlaming. Deze workshop behandelt concreet het aanbod van de provincie 
op vlak van renovatie van woningen voor gezinnen met een laag inkomen. Aan de 
hand van twee concrete projecten worden de instrumenten die beschikbaar zijn 
voorgesteld. 

1. RenoseecPlus Gent en Sint-Niklaas

Het project Dampoort KnapT OP! wordt verder uitgebreid in Oost-Vlaanderen. Door 
collectief in één wijk of buurt te renoveren wordt de prijs van de renovatie gedrukt en 
ontstaat een grotere sociale cohesie. RenoseeC gaat, onder andere door het geven 
van professioneel advies en begeleiding, renovatieprojecten op wijkniveau mee 
ondersteunen. RenoseeC ontwikkelt een catalogus van oplossingen met renovatie-
modules, fi nancieringsmodellen en een juridisch kader. Ook steden en gemeenten 
kunnen aan de slag met deze catalogus bij collectieve renovatie. RenoseeCPlus wordt 
mee gefi nancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen vanuit het regelement voor 
experimentele woonprojecten. 

INHOUD
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2. Kinneke Baba, Geraardsbergen

Kinneke Baba is een investeringsfonds voor duurzame renovatie van woningen 
voor kwetsbare gezinnen met kinderen in Geraardsbergen. Het project is een 
samenwerking tussen het lokaal bestuur, het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen van de provincie Oost-Vlaanderen en een erkende BENOvatiebegeleider. 
De gezinnen ontvangen gratis renovatieadvies en ontzorging bij de renovatie van  
hun woning.

In deze workshop gaan we in op de selectie en werving van de gezinnen door het 
lokaal bestuur, het renovatieadvies aan huis door het Steunpunt Duurzaam Wonen en 
Bouwen en de ontzorging door de erkend BENOvatiebegeleider.

We tonen de opmaak van een financieel plan met, naast het eventuele budget 
van het gezin, de inzet van verschillende financiële instrumenten: de Vlaamse 
goedkope energielening, de aanvullende lening van de Provincie Oost-Vlaanderen, 
de energiepremies en Vlaamse renovatiepremies en eventuele lokale premie’s of 
tegemoetkomingen.

Daarnaast hebben we aandacht voor de begeleiding en ondersteuning van de 
gezinnen bij het opvragen van offertes, tijdens de uitvoering van de werken tot aan 
de oplevering.

3. Het Pandschap

Het Pandschap is eveneens een project dat vanuit het reglement voor experimentele 
woonprojecten wordt ondersteund. Het Pandschap renoveert woningen die 
nadien via het sociaal verhuurkantoor worden verhuurd. Een win-win voor de 
eigenaar, de huurder en de gemeente.

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen en de dienst Wonen van 
de Provincie bieden de stad of gemeente een traject op maat waarbij 
verschillende instrumenten worden ingezet om de kwaliteit en duurzaamheid 
van wonen voor kwetsbare gezinnen te verhogen: renovatieadvies aan huis, 
ontzorging door erkende BENOvatiecoaches, de aanvullende renovatielening, 
opzetten van een experimenteel woonproject …’
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SPREKERS

CONCLUSIE

Wij hadden zelf al 
gedacht aan dakisolatie 
en de vervanging van 
enkele ramen. Tijdens 
het advies werd ons 
aangeraden om ook 
het dak van de garage, 
de kelder en onze 
buitengevel te isoleren. 
Het interessante 
aan dit traject is de 
vrijblijvendheid van 
elke stap.
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