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Programma 

• Kennismaking en inleiding
• Conclusies vorige workshop
• Deel 1: Discussie rond een tiental oplossingen

• Voordelen, nadelen
• Indeling hoge of lage impact, korte of lange termijn

• Deel 2: Oostvelds parlement spel
• Beslissen over de maatregelen, inpassen in de begroting

• Deel 3: Handen uit de mouwen
• Wat doen de burgers zelf?



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 
transitievisie



Welke duurzame concepten zijn
nu denkbaar voor Oostveld?
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Resultaat = warmtezoneringskaart

• Voor de woningen in Oostveld lijken dus vooral 
warmtepompen de te verkiezen weg

• Warmtenetten zijn kansrijk bij de grotere 
gemeenschapsgebouwen, nieuwe projectontwikkelingen, 
en de stationsomgeving

• -> de leidingkost voor gebieden met relatief lage 
bouwdichtheid weegt door

• Oranje vlakken -> overwegend all-electric met 
warmtepompen

• Rode lijnen: kansrijke gebieden voor warmtenet
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De 12 knelpunten volgens experten
1. Verhuurders hebben geen belang bij renovatie
2. Kostprijs van renovatie
3. Technische beperkingen, geen plaats in huis
4. Onvoldoende financiële return
5. Wettelijke hindernissen, regelgeving afstemmen op de doelstelling
6. Mensen denken te veel in individuele oplossingen
7. Overheid maakt geen duidelijke keuzes, op langere termijn
8. Groene technologie is nog te duur
9. Je weet niet bij wie je terecht kan, nood aan onafhankelijk advies
10. Nood aan ondersteuning, vraag naar ontzorging
11. Ontbreken van getuigenissen en zeer concrete rolmodellen
12. Conservatisme, kritische stemmen



De 10 knelpunten
volgens de willekeurige burgers

1. Beschikbaar budget: voor renovatie, isolatie, warmtepompen
2. Foute kennis of onvoldoende kennis
3. Onvoldoende tijd
4. Sommige renovaties zijn onvoldoende kwalitatief
5. Nu ontbreekt het nog aan voorbeeldprojecten voor 

warmtenetten
6. Groepsaankopen met soms onvoldoende kwaliteit
7. Elektriciteitsmeter draait niet meer terug
8. Onvoldoende gelijke belangen bij groepsaankopen
9. Wettelijke beperkingen voor zonnedelen



Oefening 1
Welke plek in het kwartant?
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Deel 1: een twaalftal oplossingen 

• Voorstelling
• Wat vinden we er goed aan?
• Wat vinden we er minder aan?
• Extra oplossingen?



1. Communicatieplan,
aanspreken van eigenaars

• Benaderen van private eigenaars
• Informatie op maat bezorgen
• Aanzetten tot renovatie
• Ook publieke gebouwbeheerders 

betrekken
• Communicatieplan: een concrete 

strategie met gerichte maatregelen
• Matige kosten



2. Individuele
energie-adviezen

• Bestaat nu al
• Bouwadvies
• Renovatie-advies
• Energie aankoopadvies
• Passend binnen de energietransitie 

Oostveld
• Technisch kundige adviseurs, die 

ook de buurt en de mensen goed 
kennen

• Eerder kostelijk: loonkosten



3. Ontzorgen van energie-
maatregelen

• “Wij doen het voor u”
• Eenmaal beslissen, eenmaal betalen 

en al de rest gebeurt vanzelf
• Geen zorgen bij keuze aannemers, 

begeleiden aannemers (achter de 
veren zitten), opvolgen, plannen, 
subsidieaanvragen, …

• Eerder kostelijk: loonkosten



4. Rollend fonds voor
goedkope leningen

• Goedkoop krediet, beperkte interest
• Enkel voor duurzame energie 

investeringen
• Rollend fonds: 

• Investeringskosten worden voorgeschoten
• Meerwaarde voor de woning
• Terug te betalen bij verkoop, schenking, 

verhuur…
• Terugbetaald geld gaat in een nieuw project

• Eerder goedkoop: geld voorschieten 
maar het keert steeds terug



5. Gemeentelijke subsidies

• Subsidies = geld dat men niet moet 
terugbetalen

• De gemeente neemt een deel van 
de kosten voor eigen rekening

• Uiteraard moet je een deel wel nog 
zelf betalen

• Vooral voor eigenaars en 
verhuurders

• Kostelijk: uitgavenpost



6. Gemeentelijke
fiscale maatregelen

• Opcentiemen = gemeentelijke % 
belasting bovenop de onroerende 
voorheffing

• Opcentiemen naar beneden halen 
of afschaffen voor gerenoveerde 
energiezuinige woningen

• Ook interessant voor verhuurders
• Kostelijk: minder 

belastingsinkomsten



7. Groepsaankopen

• De markt bespelen: door samen
aan te kopen kan een verkoper
een grotere korting geven

• Administratieve opvolging; 
inschrijvers, markt bevragen, 
utrekenen wie voordeel doet, 
bevestigingen

• Ontzorging
• Gekend systeem
• Matige kosten: vooral

administratie en organisatie



8. Wijkrenovatie

• Combinatie van ontzorgen,
subsidie en groepsaankoop

• De hele wijk komt samen in 
beweging voor gelijkaardige 
oplossingen.

• Een hoop praktische last valt weg.
• Zien eten doet eten
• Vrijwillig instappen
• Matige kosten: organisatie en

een stuk subsidie



9. Bouwvergunningen

• In de bouwvergunning worden 
bijkomende verplichtingen 
opgelegd:

• Verplichte warmtepomp
• Verplichte aansluiting op warmtenet.
• Verbod op gasaansluiting, stookolie, 

steenkool
• …

• Ook voor verbouwen
• Verplichting
• Lage kost: regels opstellen en 

controleren



10. Blokrenovaties

• Appartementsgebouwen in
mede-eigendom

• Gemeenschappelijk aanpakken
• Met de syndici
• Adviseren, ontzorgen, begeleiden
• Matige kosten: loonkosten 



11. Afsluiten van het gas

• Op een bepaald moment in de 
toekomst wordt de gaslevering 
onderbroken.

• 5 of 10 jaar voordien wordt dit 
meegedeeld, en worden de 
alternatieven voorgesteld.

• Tegen dan moeten alle huizen een 
andere oplossing gekozen hebben.

• Lage kost: beleidsbeslissing en 
communicatie



12. Verplicht renoveren
na verkoop

• Wie een huis koopt wordt verplicht 
het te renoveren tot een bepaalde 
standaard.

• Geen kosten voor de verkoper, wel 
voor de koper

• Stilletjesaan wordt de hele buurt 
gerenoveerd.

• Lage kost: beleidsbeslissing en 
communicatie
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Het Oostvelds parlement

• Alle deelnemers worden senator
• Met een portefeuille van 100 Oostveldse dollar
• Let op, een Oostveldse dollar is veel waard
• Besteed de portefeuille aan de acties van uw voorkeur
• Vul in op je formulier
• Let op, er is te weinig geld om alles te doen, je zal moeten 

overwegen en kiezen





 actie Aantal raadsleden die 
hier prioriteit aan geeft 

max = 9 

 

1 Communicatieplan aanspreken van 
eigenaars 

7  

2 Individuele energie-adviezen 
versterken 

3  

3 Ontzorgen van energie aanpassingen 4  
4 Een rollend fonds voor goedkope 

leningen 
7  

5 Gemeentelijke subsidies 2  
6 Gemeentelijke fiscale maatregelen, 

minder opcentiemen op onroerende 
voorheffing 

3  

7 Groepsaankopen opzetten 8   
8 Wijkrenovatie 5  
9 Bouwvergunningen met 

energiebepalingen, ook voor 
verbouwen 

6  

10 Begeleiden van blokrenovaties, 
appartementsgebouwen 

4  

11 De gas afsluiten 2  
12 Verplichte renovatie bij verkoop 4  
13    
14    
15    

 



PauzePauze
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Handen uit de mouwen!

• De favoriete maatregelen zijn gekend…
• Wat kunnen de burgers zelf doen om deze maatregelen

te bevorderen?
• Hoe kan een overheid ondersteunen?




