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TWEEDE WINTER ‘DEZE WIJK WORDT DOORGELICHT’ VAN START!
De gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel, Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek nemen
deel aan het Europese project See2Do!. Dat project wil inwoners aanzetten om hun CO2uitstoot te verminderen door hun woning energie-efficiënt te renoveren. Via een
thermografisch onderzoek kunnen inwoners in een aantal zorgvuldig geselecteerde wijken
het warmteverlies van hun woning via de gevels in beeld laten brengen. Na een eerste
succesvolle winter start nu, met Koning Winter voor de deur, een tweede seizoen aan
scans. Vorig jaar lieten een kleine 300 gezinnen zo’n scan uitvoeren. Nu staat de teller al op
meer dan 200 aangevraagde scans.
In een aantal zorgvuldig geselecteerde wijken worden de wijkbewoners opgenomen in een
individueel begeleidingstraject. Bewoners van de betrokken wijken kunnen gratis een
thermografisch onderzoek van hun woning laten uitvoeren, waarbij het warmteverlies via de gevels
in beeld gebracht wordt.
Aansluitend krijgen ze advies op maat over welke maatregelen ze kunnen nemen om hun woning
energiezuiniger te maken of te renoveren tot een energiezuinige woning. Ze worden bovendien
ook verder begeleid bij de concrete planning en uitvoering van de renovatiewerken. Vorig winter
werden 294 woningen op deze manier doorgelicht. Nu hebben al 250 bewoners zich ingeschreven
en het scannen moet nog starten!
Om nog meer mensen te bereiken, werken we in de geselecteerde wijken met ambassadeurs. Dat
zijn meestal mensen uit de wijk zelf, bv. de voorzitter van het wijkcomité, die mee hun buren warm
maken voor het project. Ze zijn voor ons en hun buren een eerste vertrouwde aanspreekpunt in de
wijk.
Woon je niet in één van de geselecteerde wijken? Toch kan je dan ook beroep doen op een
uitgebreide ondersteuning en dienstverlening. Een renovatie-expert kan voor een uitgebreid advies
aan huis langskomen, waarbij jullie samen bekijken welke maatregelen je best kan nemen. De
prioriteiten worden in overleg bepaald en de renovatie-expert maakt een stappenplan op.
Met concrete vragen over hoe dat nu precies zit met isoleren, ventileren en verwarmen, kan je dan
weer terecht bij IGEMO. Indien nodig maken we graag een afspraak met jou in je gemeentehuis.
Besluit je om een grondige energierenovatie van je woning op te starten? Tijdens de
renovatiewerken kan je ook verdere begeleiding en advies krijgen van een renovatie-expert.
Ingeborg Van Hoof, schepen van milieu in Berlaar, is alvast enthousiast: “Door een uitgebreid
traject aan te bieden, vertrekkend van die thermografische scan, willen we een groot aantal
burgers er toe aanzetten om hun woning energie-efficiënter te maken. Dit kan gaan van
eenvoudige maatregelen zoals het aanbrengen van tochtstrips, het isoleren van muren of daken of

zelfs een volledige renovatie tot een energiezuinige woning. Op die manier willen we, samen met
onze inwoners, een grote stap zetten in de richting van het behalen van onze
klimaatdoelstellingen.”
Het project See2Do! kadert in de klimaatdoelstelling van de gemeenten Berlaar, Bornem, Duffel,
Puurs, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek om tegen 2020 20 % minder CO2 uit te stoten op hun
grondgebied. Voor de uitvoering van het project wordt beroep gedaan op de intergemeentelijke
vereniging IGEMO en Kamp C, het Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen van de provincie
Antwerpen.
Voor meer info en inschrijvingen kan je terecht op www.igemo.be/renovatieadvies of op het
nummer 015 28 60 21.
Dit project ontvangt steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het
grensoverschrijdend programma Interreg Vlaanderen-Nederland.
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