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Kennismaking



Waar zijn we mee bezig?
• Waarom?

• Klimaatdoelstellingen Eeklo en provincie

• Wat willen we?
• De provincie en stad Eeklo ambiëren dat men als eigenaar van een woning in Eeklo kan 

aangeven waar hij/zij binnen welke termijn best op inzet: aansluiting op een warmtenet, 
individuele warmtepomp, gas, …

• Wat is het niet?
• Geen individueel energie-advies. Geen toekomstvoorspelling. Geen afgewerkte puzzel.

• Hoe willen we het doen?
• Met de technische expertise van Kelvin Solutions
• Participatief met ervaringsdeskundigen en leken



Afbakening gebied Oostveld

Afbakening traject 
energiewijk

Afbakening traject 
transitievisie



Participatie als rode raad
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TVO 2*3 Workshops

Opmaak Procesnota – Lessons Learned

JUNI 2019 Mrt 2020



Procesverloop• Proces-aanpak? -------------- Participatie als RODE DRAAD -------------

Planning & Projectonderdelen: Transitievisie Oostveld
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3 * Workshops – random burgerselectie

3 * Workshops – experten/ geëngageerden in de wijk

Technische werkgroepen – Externe experten

3 * Politieke contactmomenten

Afstemmingsmomenten Ontwerpend onderzoek Energiewijk



Oefening 1
Hoe is Oostveld?



10 stellingen over Oostveld
• Geef je eerste indruk, zonder al te veel nadenken
• Kies een rode of groene kaart
• Bespreking



Stelling 1

“In Oostveld zijn veel mensen bezig met het 
renoveren van hun woning. Ze besteden daar heel 

wat tijd en geld aan.”



Stelling 2

“Oostveld is een slaapstad, de mensen komen er 
alleen maar om te slapen, maar ze werken elders, 

ze ontspannen zich elders, ze gaan naar 
verenigingen elders…”



Stelling 3

“Mensen in Oostveld zijn bekommerd om de 
klimaatopwarming en het milieu.”



Stelling 4

“Binnen een aantal jaar is Oostveld een wijk van 
enkel ouderen, de jongeren en de gezinnen trekken 
er weg, veel kinderen worden er niet meer geboren.”



Stelling 5

“Oostveld is rijk aan winkels en kleine ateliers. 
Oostveld heeft een goed ontwikkeld economisch 

leven.”



Stelling 6

“Oostveld brokkelt langzaam een beetje af. De 
openbare infrastructuur en de huizen zijn verouderd 
en zien er wat versleten uit, en er wordt te weinig 

aan gedaan.”



Stelling 7

“Mensen in Oostveld kennen elkaar, ze werken graag 
samen aan een gemeenschappelijk project. Het 

verenigingsleven bloeit.”



Stelling 8

“In Oostveld is het ieder voor zich.”



Stelling 9

“De winkels in Oostveld staan vaak leeg, of ze 
trekken weg naar het centrum van Eeklo of naar de 

rand.”



Stelling 10

“We houden van Oostveld, Oostveld is een goede 
plek om te wonen.”



Oefening 2
1990 – 2020 - 2050



1990



1990



2050
• Verdragen: “Hoe ziet Oostveld er uit in 2050 als we niet 

anticiperen op uitdagingen?”

• Vergewissen: “Hoe moet Oostveld eruit zien in 2050 als we de 
uitdagingen x, y en z tot een goed einde willen brengen? Wat zijn 
deze uitdagingen?”

• Verbeelden: Hoe willen we dat Oostveld er in 2050 uitziet? Wat is 
ons ideaalbeeld?



2050
• Welke evoluties zullen zich in Oostveld afspelen, zijn voorspelbaar 

en hebben een impact op vlak van energie/warmte?
• beschikbaarheid grondstoffen
• demografie
• technologie
• …?

• Wat kunnen we veel moeilijker voorspellen en heeft ook een 
impact op vlak van energie/warmte?

• politiek
• economische conjunctuur
• …?



Oefening 3
bewoners in de praktijk



André huurt een woning in de Burgemeester Lionel Pessemierstraat. De straat wordt omschreven
als ‘stedelijk wonen’, en kan na verloop van tijd uitgerust worden met een warmtenet. André is 65
jaar en alleenstaand. Hij heeft een paar gaskachels, en in de badkamer een elektrisch vuurtje. Hij
is net een paar jaartjes op pensioen. Hij kan van dat pensioen rondkomen, maar let wel op de
centjes. André is een handige kerel. Hij komt goed overeen met de buren.

André



Thérèse woont in de Albrecht Rodenbachstraat in een sociale woning in eigendom. Alle buren
hebben een vergelijkbare woning. Thérèse is tachtig en al jaren weduwe. De laatste tijd stapt ze
iets moeilijker en heeft ze wat hulp nodig bij het huishouden maar ze woont graag nog zelfstandig.
Haar verwarmingsinstallatie op stookolie is aan vernieuwing toe, maar Thérèse denk dat zolang het
nog werkt het verder dienst mag bewijzen. Het zal haar tijd nog wel duren.

Thérèse



Bjorn en Veerle wonen in de Groenstraat in het midden van de ‘witte wijk’. Ze zijn de fiere ouders
van een tweeling van 4 jaar, en een derde kindje is op komst. Ze werken beide en hebben een druk
leven. Het eigen huis is nog maar net helemaal gerenoveerd. Ze verwarmen nu met CV op
aardgas. Bjorn en Veerle hebben een hoge dunk van Anuna De Wever en de klimaatbeweging en ze
proberen zelf milieubewust te leven.

Bjorn en Veerle 



Els en Annie zijn vijftigers, en zien stilaan de kinderen het huis verlaten, de ene op kot en de
andere samenwonend met de vriendin. Els en Annie huren in de Oostveldstraat aan de kruising
met de Kriekmoerstraat. Dit wordt omschreven als ‘wonen aan de steenweg’, en inderdaad het kan
er soms druk zijn. De steenweg is goed uitgerust met gasleiding en later mogelijk warmtenet. De
huisbaas heeft net de verwarmingsinstallatie op gas vernieuwd en het huis deels geïsoleerd.

Els en Annie



Jacques en Hilde wonen in een charmante maar slecht geïsoleerde villa nabij het kasteel, in de
Sportlaan. Ze zitten er warmpjes in, en leiden een succesvol bedrijf in sanitair en verwarming. Ze
verwarmen op elektriciteit. Ze zijn erg gesteld op het uitzicht van de woning en hebben grote
aandacht voor een mooie verzorgde gevel en een grote tuin.

Jacques en Hilde 



Ben is net afgestudeerd als leerkracht Engels. Hij heeft het ouderlijke nest verlaten en huurt een
appartement aan de Oostveldstraat, niet ver van het psychiatrisch centrum. De eigenaar woont in
Brussel. Ben is niet veel thuis, enkel om te slapen. Hij geeft les in een school ver weg in Aalter en
zijn vrienden zitten in het centrum van Eeklo en in Gent.

Ben




