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Muide Meulestede eerste van 8 wijken waar
Wijkwerf 2.0 dankzij Europese middelen van
start gaat

Dankzij de Europese middelen van LIFE BE REEL! transformeert Wijkwerf tot

Wijkwerf 2.0. De komende vijf jaar worden maar liefst 800 woningen in acht

extra Gentse wijken aangepakt. Wijkwerf stimuleert mensen om hun woning

energiezuiniger te maken via een samenaankoop met hoge kwaliteitsnormen en

begeleiding op maat. Het uitgangspunt van Wijkwerf: minder kosten en minder

zorgen. Het startschot wordt in Muide Meulestede gegeven.

Waarom?

Op dit moment voldoet 19% van de Gentse woningen aan de langetermijndoelstelling 2030 als

het gaat over energie-efficiëntie (verregaande dakisolatie, isolerend glas en een efficiënte

verwarmingsinstallatie). Er is dus een enorm potentieel voor energiebesparende maatregelen.
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'Om onze woningen energiezuiniger te krijgen, heeft de Stad Gent samen met
andere Gentse partners de afgelopen jaren heel wat instrumenten ontwikkeld
om bewoners of eigenaars zoveel mogelijk te ondersteunen bij energiezuinige
verbouwingen. De collectieve aanpak en de intensieve begeleiding van
Wijkwerf werkt goed. We zijn verheugd dat Europa de verdere verfijning,
uitwerking en uitrol van Wijkwerf wil ondersteunen. We hopen dat ook de
andere Belgische partnersteden van Wijkwerf 2.0 kunnen leren.'
— Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid 

Van Wijkwerf naar Wijkwerf 2.0

De aanpak van Wijkwerf werd eerder al uitgeprobeerd in drie Gentse wijken door EnerGent, de

lokale energiecoöperatieve, in samenwerking met de Stad. In Wijkwerf 2.0 zal de aanpak en

communicatie verbeterd worden. De betrokken partners zullen een meer geïntegreerd model

uitrollen.

Wijkwerf werkt met een groepsaankoop voor isolatiewerken, vervangen van ramen en plaatsen

van zonnepanelen of -boilers. Doordat meerdere gezinnen in eenzelfde wijk tegelijk renoveren,

kan een betere prijs bij de zorgvuldig geselecteerde aannemers bedongen worden. Bovendien

voorziet Wijkwerf volledige begeleiding bij de werken. Wijkwerf volgt de werf op van A tot Z en

ondersteunt bij de aanvraag van premies en/of een energielening. Dit doen ze met één

contactpersoon voor het hele traject. Minder zorgen en minder kosten dus.

Wijkwerf is er voor eigenaars, maar ook voor huurders en verhuurders van woningen. Tegen

2020 zullen huurwoningen aan strengere reglementering onderworpen worden. Voor

verhuurders is dit de ideale gelegenheid om te starten met isolatiewerken, zodat hun

huurhuizen conform de reglementering zijn.

Wijkwerf surft mee op bestaande dynamieken om mensen te motiveren om in te stappen in het

project. Daarom wordt er per wijk een afzonderlijke communicatie-aanpak uitgewerkt.

Met steun van het financieringsinstrument LIFE BE REEL!

Dankzij het financieringsinstrument LIFE BE REEL! kan Wijkwerf 2.0 de komende vijf jaar

acht extra Gentse wijken aanpakken. BE REEL! staat voor 'Belgium Renovates for Energy

Efficient Living'. De Stad Gent haalde deze subsidie binnen samen met onder andere

Antwerpen, Mechelen, La Louvière en het Vlaams Energie-agentschap.



LIFE BE REEL! is een schitterend voorbeeld van hoe een samenwerking tussen de gewesten en

het Europese en regionale beleid het lokale beleidsniveau kan versterken.

BE REEL! zal de transitie naar een koolstofarm en energie-efficiënt woningbestand versnellen

én zal een boost geven aan sociale en economische ontwikkeling. De verschillende partners van

LIFE BE REEL! krijgen samen 8,3 miljoen euro aan financiële steun om meer dan 50 projecten

uit te voeren die de energetische renovatiegraad van woningen in België omhoog moeten

krikken. De Stad Gent zal vijf van deze deelprojecten uitvoeren en ontvangt hiervoor 1 miljoen

euro van Europa.

Naast het collectieve renovatietraject van Wijkwerf wordt er in het kader van LIFE binnen Gent

ook werk gemaakt van begeleiding van appartementsgebouwen. Daarnaast is er een collectieve

aanpak om het plaatsen van zonnepanelen op wijkniveau te ondersteunen: Buurzame Stroom.

Ook de ontwikkeling van een strategie om warmte uit de bodem te halen komt aan bod. Tot slot

kan de Stad dankzij LIFE BE REEL! projecten voor en door Gentenaars stimuleren en

ondersteunen.

Wijkwerf in Muide Meulestede  

Wijkwerf 2.0 strijkt tot eind januari neer in de wijk Muide Meulestede in het kader van het

stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Wijkwerf wordt aan de buurt voorgesteld

tijdens een infoavond op 21 november 2018 om 20 uur in de Buurtloods (Patrijsstraat 10). Na

ongeveer zes maanden schuift Wijkwerf 2.0 door naar een volgende wijk. Wijkwerf wil op die

manier minstens 100 woningen per wijk aanpakken.

Wie?

De Wijkwerf wordt uitgevoerd door EnerGent, de Gentse coöperatieve voor hernieuwbare

energie en energiebesparing, in samenwerking met de Energiecentrale.

Interesse?

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de wijkwerf kan zich aanmelden via dit formulier.

Wie graag meer uitleg wil over het project, is van harte welkom op de info-avond op woensdag

21 november om 20 uur in de Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent.

Meer informatie over LIFE BE REEL! op hun website.

https://be-reel.be/nl/startpagina
http://wijkwerf.energent.be/doe-mee-met-wijkwerf


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.

Contact

Sofie Verhoeven, Dienst Milieu en Klimaat, tel. 09 268 23 60, gsm 0470 22 66 95, e-mail

sofie.verhoeven@stad.gent

Bevoegd

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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