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Voor miljoen euro zonnepanelen op 17
stadsgebouwen

Vandaag liggen er zonnepanelen op 39 stadsgebouwen, daar komen straks nog

eens 17 stadsgebouwen bij. Het aandeel van de elektriciteit die de Stad uit

zonnepanelen haalt, gaat daardoor van 7 naar 12 procent. De Stad Gent investeert

de komende twee jaar 1 miljoen euro in de nieuwe zonnepanelen.

Op naar 30 procent

Het gaat om 7 scholen en 3 kinderdagverblijven, 2 administratieve gebouwen, een

woonzorgcentrum en 4 locaties voor sociale dienstverlening. De investering kadert in de

ambitie van de Stad Gent om binnen 5 jaar 30% van haar elektriciteitsverbruik op te wekken via

hernieuwbare energie. Het plaatsen van zonnepanelen op bestaande gebouwen is een belangrijk

onderdeel van het plan om die doelstelling te bereiken. Ook bij nieuwe bouwprojecten worden

standaard zonnepanelen of groendaken voorzien.
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OVER STAD GENT

'Met deze investering komt er 3.360 vierkante meter aan zonnepanelen bij. We
stijgen van 7 naar 12 procent hernieuwbare energie ten opzichte van het totale
elektriciteitsverbruik. Een belangrijke stap in de goede richting.'
— Annelies Storms, schepen van Facility Management

Burgerparticipatie

Tegen 2025 moet minstens 30% van het totale elektriciteitsverbruik van de stadsgebouwen uit

hernieuwbare energie bestaan. Om die ambitie waar te maken, wil de Stad samen met burgers

investeren in nog meer zonnepanelen op openbare gebouwen. Op dit moment bekijkt de Stad

met partner Energent (Vlaams EnergieBedrijf) of het mogelijk is om zonnepanelen op het dak

van basisschool Het Spectrum te voorzien met behulp van investeringen van Gentenaars. De

Stad gaat de komende maanden op zoek naar meer geschikte daken voor zonnepanelen om

samen met Gentenaars in te investeren.

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent

Karin Stemgée, departementshoofd Facility Management, gsm 0496 59 02 93,

karin.stemgee@stad.gent

Bevoegd

Betrokken

Annelies Storms
Schepen van Feesten en Evenementen, Facility Management, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.storms@stad.gent

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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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.
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