
 27 januari 2020, 11:50 (CET)

Voorstelling resultaten 'Buurzame Stroom' op
woensdag 29 januari 2020 om 16 uur
Beste lezer

Graag nodigen we je uit op het slotevenement van 'Buurzame Stroom' op woensdag 29 januari

2020 om 16 uur in het Buurtcentrum Sint-Amandsberg, Doornakkerstraat 54, 9040 Gent. Na

twee jaar experimenteren presenteert Buurzame Stroom meer dan 40 beleidsaanbevelingen om

zonnepanelen toegankelijk te maken voor iedereen. Vlak voor het persmoment is er een

begeleide wandeling binnen het projectgebied.

De voorbije twee jaar werd met het proefproject Buurzame Stroom onderzocht hoe Dampoort-

Sint-Amandsberg een groene energiewijk kan worden met zonne-energie voor iedereen.

Zonnepanelen op je dak zijn interessant voor je energiefactuur én voor het klimaat. Maar niet

ieder dak is geschikt en niet elk gezin kan de investering betalen. De Stad Gent ging samen met

buurtbewoners en partners Energent, Samenlevingsopbouw, UGent, Ecopower en Fluvius op

zoek naar oplossingen.

Programma

⏲



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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

14 uur: wandeling door de wijk, realisaties van Buurzame Stroom

16 uur: ontvangst pers

16.15 uur: conclusies en aanbevelingen door Jeroen Baets, coördinator Buurzame Stroom

16.45 uur: debat over conclusies en aanbevelingen

17.15 tot 19.30 uur: receptie en infomarkt

Je bent van harte welkom.

Met vriendelijke groeten

Dienst Communicatie Stad Gent

 

Contact

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

Jeroen Baets, Energent, gsm 0468 28 61 23, e-mail jeroen.baets@energent.be

Frank Vandepitte, Samenlevingsopbouw Gent, gsm 0488 90 08 49, e-mail

frank.vandepitte@samenlevingsopbouw.be
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