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Van renoveren tot duurzame buurt!

workshop 15 uur

9

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen neemt je mee in een verhaal dat start bij de renovatie 
van een particuliere woning en eindigt bij de realisatie van een aangename klimaatgezonde buurt. 
Volgende onderwerpen komen concreet aan bod: renovatieadvies en – begeleiding, advies voor 
openbare gebouwen zoals sporthal of bibliotheek, slim verkavelen, …

Renovatieadvies aan huis 

De Provincie Oost-Vlaanderen wilt haar burgers aanzetten tot een meer duurzame 
renovatie van hun woning. Het advies omvat het energieaspect van de woning maar 
biedt ook houvast met betrekking tot waterverbruik, hemelwater, de afvalstromen en 
mobiliteit. Voor de klant is dit renovatieadvies een prima gelegenheid om stil te staan 
bij het eigen duurzaam handelen en de woonkwaliteit die men nastreeft . De klant 
ontvangt na afloop van het bezoek een uitgebreid adviesverslag met niet alleen 
een antwoord op zijn adviesvragen, maar ook een overzicht van alle maatregelen om 
op lange termijn tot een duurzame totaalrenovatie te komen. Dit stappenplan heeft  
als meerwaarde dat gefaseerd kan gewerkt worden zonder toekomstige ingrepen te 
verhinderen. Op deze manier worden lock–ins vermeden. 

Het adviesverslag biedt de bewoner houvast bij de uitvoering van de werken, de 
methodiek van uitvoeren, de materiaalkeuze en een kostenindicatie. Zo wordt het 
adviesverslag een bruikbaar document voor een doe-het-zelver en een professionele 
aannemer.

In 53 van de 60 gemeenten kunnen inwoners nu volledig gratis bouwadvies krijgen. 
Dit is mogelijk dankzij de samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
betrokken gemeenten. Doet jouw gemeente al mee?

INHOUD
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Ontzorgingstrajecten 

Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen zet sterk in op lokale renovatieprojecten, 
waarbij het de bedoeling is om met zoveel mogelijk gezinnen binnen eenzelfde straat, 
wijk of gemeente te renoveren. Heb je als gemeente interesse om samen met het 
Steunpunt een lokaal renovatieproject op te starten ? Lees dan zeker de informatie 
over de inhoud en verloop van zo’n project op www.bouwwijs.be.

Om ons doel te bereiken worden in diverse gemeenten projecten opgezet aan 
de hand van verschillende methodieken: Aalst, Waarschoot, Lochristi, Sint-Gillis-
Waas, Kruibeke, Lokeren, Oudenaarde, Zingem, Kruishoutem, Geraardsbergen. Dit 
in samenwerking met diverse woonactoren: sociale huisvestigingsmaatschappijen, 
woonondersteunende diensten en het verenigingsleven.

Advies op maat voor lokale overheden op gebouwniveau 

Vele lokale overheden voelen de nood aan begeleiding en advies als ze een 
duurzaam project willen realiseren op hun grondgebied. Aangezien gemeenten 
een voorbeeldfunctie te vervullen hebben, wil het Steunpunt Duurzaam Wonen 
en Bouwen Oost-Vlaanderen hen daarin ondersteunen. Het projectadvies is een 
dienstverlening die gemeenten moeten helpen om projecten op hun grondgebied 
te verduurzamen. We hebben de capaciteit om elk jaar 5 gemeentelijke projecten 
gratis te begeleiden. De infofiche (downloadbaar op www.bouwwijs.be) geeft je een 
idee welke projecten in aanmerking komen en wat de randvoorwaarden zijn. Vraag je 
advies aan via het aanvraagformulier. 

Advies op maat voor lokale overheden op wijkniveau 

Ook bij wijkprojecten of nieuwe verkavelingen hebben gemeenten heel wat 
instrumenten in handen om impact te hebben op bv. het energieverbruik, het 
ruimtegebruik en de mobiliteit in en rond de wijk. Zolang het ambitieniveau hoog ligt 
kan je terecht bij het Steunpunt voor advies op wijkniveau.

Tijdens deze workshop komen de steden Geraardsbergen en Aalst getuigen 
over hun samenwerking op project- en wijkniveau met het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen.
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MEER INFO

Voortvloeiend uit 
het ‘advies aan huis’ 
hebben we offertes laten 
opvragen voor de isolatie 
van ons dak, kelder en 
garage, de vervanging 
van enkele ramen in 
hoogrendementsglas 
en zonnepanelen. We 
wachten nu nieuwsgierig 
de offertes af en blikken 
in ieder geval positief 
terug op het reeds 
afgelegde traject.

Familie Verhaegen 
Oudenaarde  
over het renovatieadvies aan huis


