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Gratis asbestscan voor Gentse jeugdlokalen

Jeugdverenigingen kunnen voortaan gratis hun lokalen laten scannen op asbest.

Om eventueel asbest te laten verwijderen, is er een stadssubsidie. De gratis

energiescans, vorig jaar ingevoerd, doen het intussen goed. Jeugdverenigingen

lieten in totaal al zo'n 40 energiescans uitvoeren.

Voor het eerst gratis asbestscans

Voor jeugdlokalen in beheer van de Stad Gent of het Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (sogent)

werden de voorbije jaren al asbestinventarissen opgemaakt. Heel wat jeugdverenigingen met

eigen lokalen hebben echter weinig zicht op de aanwezigheid van asbest. Ze kunnen daar dus

ook amper rekening mee houden bij verbouwingen of renovatiewerken. Om dat te verhelpen,

biedt de Stad Gent voor het eerst gratis asbestscans aan. Als er asbest verwijderd moet worden,

kunnen jeugdverenigingen ook een beroep doen op een subsidie van de Stad.
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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 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.

Gratis energiescan gretig gebruikt

Sinds 2019 kunnen jeugdverenigingen ook een gratis energiescan laten uitvoeren van hun

lokalen. Tot nu toe zijn er al een 40-tal scans uitgevoerd. Zo krijgen jeugdverenigingen zicht op

de grote energieverslinders in hun lokaal en krijgen ze tips om energieverlies tegen te gaan,

bijvoorbeeld door betere isolatie. Op basis van het rapport kunnen de jeugdverenigingen daarna

met eigen middelen of subsidies van de Stad aan de slag.

'Met deze acties willen we bijdragen tot veiligere en energiezuinigere
jeugdlokalen. Zo maken we tijd vrij voor verenigingen om zich te focussen op
hun kerntaak: kinderen en jongeren een leuke vrije tijd te bezorgen. Dat is nu
meer dan ooit belangrijk.' 
— Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent
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Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@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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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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