
 04 juli 2019, 09:30 (CEST)

Demonstratie 'energiewijk van de toekomst' op
maandag 8 juli 2019 om 11 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit voor een demonstratie van baanbrekende testen voor de 'energiewijk

van de toekomst', op maandag 8 juli 2019 om 11 uur. Bij 15 gezinnen uit de Spijkstraat en de

Engelstraat in Gent start een experiment dat onderzoekt hoe een wijk vol geplaatst kan worden

met zonnepanelen en batterijen zonder het elektriciteitsnet te verzwaren.

Betaalbare zonne-energie voor iedereen is in dit experiment een uitgangspunt. De deelnemende

gezinnen huren zonnepanelen en een huisbatterij, die aangestuurd worden door een netwerk

van minicomputers. Het project is een belangrijke stap richting de elektriciteitsmarkt van de

toekomst.

De demonstratie vindt plaats in het huis van één van de deelnemers, in de Spijkstraat 64, 9000

Gent.

Programma

11 uur: Introductie door Tine Heyse, schepen van Milieu

11.10 uur: Toelichting experimenten door Jeroen Baets (EnerGent)

11.20 uur: Demonstratie technische testen door Jeroen Baets (EnerGent)

11.30 uur: Tijd voor vragen, interviews en foto’s (ook deelnemende buurtbewoners aanwezig)

 

⏲



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.

Je bent van harte welkom.

 

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

Valérie De Prycker, Dienst Milieu en Klimaat, gsm 0497 41 49 74, e-mail

valerie.deprycker@stad.gent

Dirk Bogaert, Kabinet schepen Heyse, gsm 0499 86 53 10, e-mail dirk.bogaert@stad.gent
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