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Energiecrisis: extra advies en coaching voor
Gentse inwoners én ondernemers

Omdat de energieprijzen ongekende hoogtes bereiken, zorgt de Stad Gent voor

extra ondersteuning met het 'Winterplan'. Er worden infosessies georganiseerd

waar Gentenaars budgetvriendelijke verbruikstips kunnen krijgen en er wordt

extra ingezet op gratis energiescans en renovatieadvies aan huis, zowel bij

inwoners als bij ondernemers.
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Nooit eerder ontving De Energiecentrale, het Gents adviespunt voor energiezuinig wonen en

renoveren, zoveel vragen als de voorbije weken. Om inwoners en ondernemers te ondersteunen,

lanceert de Stad Gent nu extra maatregelen. Zo organiseert De Energiecentrale de komende

maanden tal van infosessies in de hele stad. Gentenaars krijgen er praktische energie- en

factuurtips, leren er meer over hun verbruik en worden doorverwezen bij specifieke vragen.

Meer gratis energiescans

De Stad Gent onderzoekt op korte termijn een uitbreiding van de gratis energiescans.

Gentenaars krijgen dan advies aan huis van een renovatieadviseur. Bovendien start er een

nieuw project voor het onderhoud van verwarmingstoestellen bij kwetsbare Gentenaars

waardoor ze meteen 15 procent kunnen besparen. En tot slot onderzoekt de Stad op langere

termijn of ze de installatie van zonnepanelen bij kwetsbare Gentenaars mee kan financieren.

Met het Winterplan richten we ons op energiebesparing én sociale
maatregelen. We zetten extra in op energierenovaties en hernieuwbare
energie, om zo snel mogelijk onafhankelijk te worden van fossiele
brandstoffen.
— Tine Heyse, schepen van Wonen

De Gentse energiecoaches staan klaar om bedrijven een versnelde begeleiding of  'quick scan'

aan te bieden. Dan komt de energiecoach zo snel mogelijk langs om advies te geven met directe

impact, zoals voordelige thermostaatinstellingen of snel realiseerbare isolatietips. Ook de

Gentse 'zonnecoach', die bedrijven gratis advies geeft rond zonnepanelen, steekt een tandje bij.

Deze maatregelen komen bovenop bestaande Gentse maatregelen, zoals gratis renovatieadvies

aan huis, begeleiding tijdens een hele renovatie, de energiepremies voor Gentse bedrijven en

een verhoogde Gentse premie voor verhuurders die energiezuinig renoveren.
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