
'Check je huis’ ontvangt klimaatprijs op de
Vlaamse Klimaattop

Tijdens de Vlaamse Klimaat- en Energietop op donderdag 1 december 2016 heeft
de Stad Gent de klimaatprijs ontvangen voor de online tool ‘Check je huis’. Met de
prijs wil Vlaanderen lokale klimaatacties aanmoedigen en ze meer bekendheid
geven.

Vlaanderen wil inzetten op de toekomst en strijdt tegen de klimaatverandering, net als de
Stad Gent. De Stad Gent tekende als eerste Vlaamse stad in 2009 het Europese
burgemeestersconvenant om de lokale CO2-uitstoot tegen 2020 met minstens 20% terug
te dringen tegenover 2007. Het Gents Klimaatplan 2014-2019 beschrijft de acties om die
doelstellingen te realiseren. In het najaar van 2015 ondertekende Gent ook de opvolger
van deze burgemeestersconvenant met als doelstelling; 40 % CO2-reductie tegen 2030.
De Stad zet alle middelen in om een klimaatneutrale en klimaatrobuuste stad te worden.

Energiezuinig wonen hoeft niet ingewikkeld te zijn



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 256.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief

Met ‘Check je huis’ kunnen burgers zelf berekenen hoe energiezuinig hun huis is en hoe
het beter kan. De Stad Gent ontwikkelde deze tool samen met Digipolis. Na het
beantwoorden van enkele eenvoudige vragen krijg je een duidelijk, gepersonaliseerd
stappenplan met per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskosten, de
beschikbare premies en de jaarlijkse energiebesparing. Zo’n 77.000 burgers bezochten
ondertussen ‘Check je huis’.

De Stad Gent ontving de prijs van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. Een
belangrijke voorwaarde om mee te dingen naar de prijs, was de ondertekening van het
burgemeestersconvenant. Met de prijs ontvangt de Stad Gent 30 000 €.

Informatie
Jorn Verbeeck, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 74, e-mail
jorn.verbeeck@stad.gent
Ann Bernaert, Digipolis, tel. 09 266 09 00, e-mail ann.bernaert@digipolis.gent 

Bevoegd

Mevrouw Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility
Management en Administratieve
Vereenvoudiging, stadhuis, Botermarkt 1,
9000 Gent, tel. 09 266 51 60, e-mail:
schepen.deregge@stad.gent

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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