
Tien jaar gratis energie-advies in Gent: meer
dan 16.000 adviezen, 2.000 begeleidingen en
8.300 energiepremies

REGent vzw, vandaag beter bekend als de Energiecentrale,  viert zijn tiende

verjaardag. In de afgelopen 10 jaar kregen maar liefst 16.592 Gentenaren

energieadvies en werden de energiezuinige werken van 2103 Gentenaren

begeleid.

REGent vzw richt zich sinds haar ontstaan op het ondersteunen van Gentenaren om

energiezuiniger te wonen. Daarbij hebben ze steeds bijzondere aandacht gehad voor inwoners

met een beperkt  inkomen. Sinds 2014 is deze dienstverlening sterk uitgebreid. Onder de

noemer van de Energiecentrale  zijn ze vandaag een echte one-stop-shop voor alle Gentenaren

die hun huis energiezuiniger en comfortabeler willen maken.



Het geheim van ons succes: renovatiebegeleiding van vraag tot afwerking
De experten van de Energiecentrale nemen je kopzorgen weg. Ze komen bij je langs voor

vrijblijvend advies en begeleiding van je werken. Helemaal gratis voor elk huis in Gent. Dit

aanbod geldt ook voor verhuurders. Op deze manier vermindert de verbouwstress. De expert

van de Energiecentrale bekijkt samen met wie wil de mogelijkheden van de woning binnen het

vooropgestelde budget. Hij/zij helpt in elke stap van de verbouwing, van het opvragen van

offertes tot het opvolgen van de werken.

"Een succesformule, zo blijkt. Niet alleen stijgt het aantal
renovatiebegeleidingen van jaar tot jaar. Ook het aantal aangevraagde
energiepremies steeg de laatste drie jaar met 50 %. Een duidelijk teken dat de
Gentenaar steeds meer energiezuinige ingrepen uitvoert. En niet alleen dat.
Uit een recente rondvraag bij de klanten van de Energiecentrale blijkt dat de
begeleiding er niet alleen voor zorgt dat Gentenaren meer ingrepen uitvoeren
dan ze oorspronkelijk van plan waren, ook de kwaliteit van de geplande
ingrepen is hoger dan ze oorspronkelijk in gedachten hadden."
— Tine Heyse, schepen voor milieu, klimaat en energie

Zo isoleerde één op tien respondenten zijn of haar dak, terwijl dit niet het plan was. Eén op vijf

respondenten verving bijkomend de ramen van hun woning.  Bijna twee vijfde van de

respondenten  isoleerde zijn of haar dak beter dan eerst gepland, meer dan één op vijf plaatste

betere ramen of beglazing.

 

Grafiek: Evolutie diensten Energiecentrale 2015 -2017



47% van de energiepremies naar Gentenaren met beperkt inkomen
vzwREGent had bij de oprichting in 2007 een duidelijke opdracht naar Gentenaren met een

beperkt inkomen. Deze focus is bij de overgang naar de Energiecentrale gebleven. Gent wil

tenslotte een aangename en betaalbare woonstad zijn voor al haar inwoners. Renoveren met een

beperkt inkomen is een erg moeilijke opdracht. Terwijl net voor deze Gentenaren een lagere

energiefactuur het verschil kan maken.

De doorgedreven begeleiding in combinatie met premies en renteloze energielening probeert

deze impasse te doorbreken. Er is nog heel wat werk aan de winkel, maar de resultaten mogen

er zijn. Afgelopen jaar ging 35% van de begeleidingen en 47% van de premies naar Gentenaren

met een beperkt inkomen.

Extra Gentse ondersteuning zorgt voor meer en betere renovaties
Met de Gentse energiepremies willen we bewust de kwaliteit van de uitgevoerde renovaties

omhoog duwen. De begeleiding en energiepremies zorgen ervoor dat de huizen gerenoveerd

worden met oog op de toekomst. Hoe meer men isoleert, hoe hoger de energiepremie.

Voor de laagste inkomens is er een extra Gentse ondersteuning. In combinatie met de

energielening maakt dit voor heel wat Gentenaars het verschil tussen net niet en net wel kunnen

financieren van de renovatie.



Naast de renteloze energielening voor de laagste inkomens, biedt de Stad Gent ook alle

Gentenaren een rentevoet van 1% aan bij de Vlaamse Energielening. Zo kan iedereen meteen

werk maken van zijn energiezuinige verbouwing.

Nog tot eind 2019

"De begeleiding loopt zeker tot eind 2019. De Energiecentrale hoopt die ook
daarna verder te kunnen aanbieden. Dankzij dit succes worden veel woningen
in Gent immers energiezuiniger. En dat is nodig."
— David Cis, coördinator vzwREGent

Gent wil in 2050 een klimaatneutrale stad zijn.  Deze ambitieuze doelstelling krijgt concreet

vorm in het klimaatbeleid van de stad. Het energieverbruik van de huishoudens is

verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de CO2-uitstoot in Gent. Uit een screening van de

Gentse woningen in 2017 blijkt dat 19% van de Gentse woningen toekomstgericht gerenoveerd

werden. Deze woningen zijn zeer goed geïsoleerd, hebben superisolerende ramen en een

energiezuinige verwarming. Maar er zijn nog heel wat woningen die nog één of meerdere

stappen moeten zetten voor ze futureproof zijn. Iedereen kan een gratis afspraak maken bij de

Energiecentrale via www.energiecentrale.gent

Informatie

Mieke Maerten, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 33, e-mail

mieke.maerten@stad.gent

De Energiecentrale, www.energiecentrale.gent, tel. 09 266 52 00

Bevoegd

Gent is een van de drie genomineerde steden om in 2020 de European Green Capital te worden.

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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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 259.000 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 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.

Dankzij alle inspanningen van Gentenaars, ondernemers, scholen en organisaties kunnen wij de

meest duurzame en groene hoofdstad worden. Daarom verdient iedereen nu al een medaille.

Elke inspanning voor het klimaat telt, en maakt van iedereen een held: Koop je lokaal en

seizoensgroenten? Gebruikt jouw bedrijf hernieuwbare energie? Pak je de fiets in plaats van de

auto? Heb jij ook een geveltuin? Laat je je huis isoleren? Vraag je medaille aan via

www.greencapital.gent en ontdek hoe je kans maakt op een etentje t.w.v. 50 euro.
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