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Renovatieproject 'Gent knapt op' wint Europese
award

Het stadsproject ‘Gent knapt op’, dat woningen van kwetsbare eigenaars

renoveert via een rollend fonds, kaapt een Europese RegioStars Award weg in de

categorie ‘Een groen Europa’. Het project werd recent verlengd zodat nog eens

200 huizen gerenoveerd kunnen worden.

Inspiratie voor anderen
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De RegioStars Awards worden sinds 2008 jaarlijks uitgereikt aan projecten rond regionale

ontwikkeling die door Europa gesubsidieerd worden. De bedoeling is om innovatieve en

inclusieve projecten in de kijker te zetten en zo andere Europese regio's te inspireren.

Gisterenavond, op donderdag 2 december 2021, werd bekendgemaakt dat ‘Gent knapt op’ de

hoofdprijs wegkaapt in de categorie ‘Een groen Europa’.

Fier op deze prijs. Dit sterkt ons om verder in te zetten op nieuwe concepten
om ervoor te zorgen dat een goede, energiezuinige woning ook voor mensen
met een beperkt inkomen mogelijk wordt. Als frontrunner hopen we hiermee
ook andere Europese steden te inspireren.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

Kandidaten gezocht

Gent kampt met een gebrek aan betaalbare, energiezuinige woningen voor kwetsbare gezinnen.

Het project 'Gent knapt op' biedt een antwoord op dat probleem. Mensen met een laag inkomen

kunnen tot 30.000 euro krijgen om hun huis te renoveren en energiezuiniger te maken. Ze

worden tijdens de renovatie persoonlijk begeleid, onder meer op het vlak van administratie, en

moeten het geld pas terugbetalen als ze beslissen om het gerenoveerde huis te verkopen. Zo

ontstaat er een rollend fonds voor blijvende investeringen in renovaties.

Het project kreeg 5 miljoen euro steun van de Europese Unie en loopt al een paar jaar. Intussen

is al een 30-tal woningen opgeknapt. Tegen de zomer van 2022 zullen dat in totaal 85 woningen

zijn. Het stadsbestuur besliste recent om het project te verlengen en voorziet daarvoor 6

miljoen euro investeringsmiddelen, goed voor de renovatie van nog eens 200 woningen.

Daarvoor zoekt de Stad nog kandidaten, maar ook nog aannemers en architecten.

We focussen in onze nieuwe zoektocht naar kandidaten vooral op de
Bloemekenswijk, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Ledeberg en Oud-Gentbrugge, maar
eigenlijk komt het volledige grondgebied van Gent in aanmerking.
— Derkien De Baets, projectleider 'Gent knapt op'

Contact

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

Meer informatie over 'Gent knapt op' voor kandidaten, aannemers en architecten
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Bevoegd

Betrokken

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

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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