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Energie is de levensader van onze samenleving. Iedereen heeft het nodig en niemand kan zonder. Dat ondervinden 

we elke dag. Dat zien we aan onze eigen energiefactuur maar ook bij de bakker om de hoek die met zijn handen in 

het haar zit, bij sportvereniging of cultuurhuizen waar niet alleen de facturen maar ook de zorgen zich opstapelen.

De impact van de energiecrisis, de grootste die we ooit hebben meegemaakt, is tot in elke uithoek van de samen- 

leving voelbaar. Dat betekent dat iedereen vandaag energieminister is. Of je nu bevoegd bent voor economie,  

wonen of onderwijs, of je een lokale schepen bent of een Europees commissaris.

Op Europees niveau pakken we het probleem bij de wortel aan en pleiten we voor een prijsplafond en hervorming van 

de energiemarkt. Het lokale niveau staat dan weer het dichts bij de burger en Tine Heyse toont hoe je met gerichte 

steun het verschil kan maken, zeker voor de meest kwetsbaren.

Met de federale regering geven we de grootste steun aan wie dit het meest nodig heeft. Zo beschermen we  

1 miljoen gezinnen tegen de prijsverhogingen. En ook wie daarbuiten valt ondersteunen we. Dat zijn pijnstillers 

tegen de hoge prijzen maar de echte oplossing is de energietransitie versnellen richting 100% hernieuwbare 

energie. Want het is de verslaving van vervuilende fossiele energie die ons vandaag in de problemen brengt.  

Meer groene energie is goed voor het klimaat, goed voor je portemonnee en slecht voor Poetin.

Heel veel gezinnen leveren vandaag al grote inspanningen om energie te besparen. Dat maakt ook dat zij energie-

minister zijn. Want slim omgaan met energie is vandaag belangrijker dan ooit. De goedkoopste energie is degene 

die we niet verbruiken. Zo zijn we solidair met elkaar want minder verbruiken betekent lagere facturen en minder 

fossiele brandstoffen uit het buitenland.

Allemaal samen kunnen we de energiecrisis het hoofd bieden.

Tinne Van der Straeten

Minister van Energie
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Duurzamer toerisme dankzij Stad Gent
Energiearmoede: als de  

energierekening onbetaalbaar wordt

Stad Gent ondersteunt uitbaters van toeristische accommodaties om te verduurzamen, ook op 

vlak van energiebeheer. Zeker nu is dat niet alleen ecologisch, maar ook economisch interessant: 

win-win! Een fijne samenwerking tussen Groen schepenen Bram Van Braeckevelt en Tine Heyse.

Om logiesuitbaters een duwtje in de rug te geven, zijn 

er verschillende subsidies en premies uitgewerkt. Zo 

worden sinds 2021 de instap- en auditkosten vergoed 

die gemaakt worden om het Green Key duurzaamheids-

label te halen. Green Key is een internationaal  

kwaliteitslabel voor toerismeondernemers die  

ecologisch en verantwoord ondernemen overal toe-

passen. Denk aan zuinig omgaan met energie en water, 

milieuvriendelijk schoonmaken, recyclen en doordachte 

keuzes rondom biologische en lokale voeding. Toeristen 

die duurzaamheid belangrijk vinden kunnen dankzij het 

label snel en gemakkelijk een accommodatie met deze 

waarden vinden.

Sinds het invoeren van de subsidiëring door Visit.Gent 

is het aantal green key logies in Gent verdubbeld. Dit 

gaat van kleine B&B’s, over hostels tot ketenhotels. We 

bundelden alle duurzame toeristische ondernemers op 

Duurzaam toerisme, puur Gents | Visit Gent

Hier lees je meer:

Er wordt ook gratis energiecoaching aangeboden om 

uitbaters te leren verduurzamen via energiebesparende 

maatregelen. Ondernemers kunnen ook nog tot 10.000 

euro aan premies aanvragen voor energiebesparende 

maatregelen.

Concrete realisaties bij Gentse logies zijn:

• Installatie van een energiemonitoringssysteem om 

verbruik van elektriciteit, gas en water in het oog te 

houden. Meten is weten!

• Investering in relamping met LED: quick-win 
waarbij halogeen verlichting vervangen werd door 

LED-lampen die slechts een fractie van de energie 

verbruiken

• Het gebruik van hernieuwbare energie  

en regenwater

• Inspanningen op vlak van afvalpreventie  

en -sortering

• Maximaal gebruik van lokale en bioproducten  

voor het ontbijt

• De tuin meer zijn gang laten gaan met als resultaat 

een verscheidenheid aan vogels, bijen, vlinders, 

vossen, eekhoorns...

De hoge energieprijzen raken veel Gentenaars. Met het sociaal tarief beschermt de federale regering 
heel wat mensen tegen de hoge energieprijzen. Ook stad Gent pakt energie-armoede aan, met de 
focus op energiebesparing en financiële hulp.

Wie huurt of geen middelen heeft voor energie- 

renovaties kan met eenvoudige ingrepen tot 15% 
besparen op de energiefactuur. Daarom zet stad 

Gent in op energiescanners die aan huis komen met 

advies voor energiebesparing en gratis tochtdichting 

of herstel van de thermostaat uitvoeren.  Om meer 

mensen te kunnen helpen, trekt schepen Tine Heyse 

het aantal scanteams op. Ook start er een project voor 

gratis onderhoud van de verwarmingsinstallatie bij 

kwetsbare gezinnen.

Daarnaast helpt de stad ook bij het vervangen van 

huishoudelijke apparaten. Blijkt tijdens een energiescan 

dat er een oude, energieverslindende koelkast staat, 

dan krijgt het gezin tot 600 euro om die te vervangen 

door een zuinig exemplaar.

Het OCMW speelt een sleutelrol. Wie nu al in  

aanmerking komt voor de winterpremie gas en 

elektriciteit, krijgt er via de Stad een extra premie van 

100 euro bovenop. Dat geldt ook voor Gentenaars die 

een federale stookoliepremie genieten en mensen in 

schuldbemiddeling. Sinds kort kunnen ook klanten van 

een warmtenet steun krijgen.

Onder impuls van energieminster Tinne  

Van der Straeten heeft de federale regering het sociaal 

tarief uitgebreid. Daarmee zijn in België nu een miljoen 

kwetsbare gezinnen beschermd tegen de hoge  

energieprijzen. Omdat 15% van de mensen die er 
recht op heeft, dit niet gebruikt, zal het OCMW in alle 

contacten met burgers met betalingsproblemen hen 

helpen het sociaal tarief aan te vragen. 

Ondanks al die maatregelen, zullen er jammer genoeg 

nog mensen in energiearmoede terechtkomen. Daarom 

komt het OCMW ook tussen voor mensen die hun 

facturen niet kunnen betalen. Het OCMW zoekt naar 

een aanvaardbare manier om achterstallige facturen af 

te betalen of zoekt mee naar een billijke en menselijke 

oplossing. Afsluiten van elektriciteit of gas is absoluut 

geen optie voor Groen!

“Gent is een duurzame stad en dat mogen  

we ook uitstralen. Door onze logies aan een 

Green Key-label te helpen, werken we samen 

aan het toerisme van de toekomst.”

“Mijn groene collega’s en ikzelf zien in het 

Bijzonder Comité Sociale Dienst van het Gentse 

OCMW meer en meer dossiers passeren van 

mensen met te zware energiefacturen . Samen 

met de diensten zoeken we steeds naar een 

billijke en menselijke oplossing.”

Bram Van Braeckevelt

Schepen van Toerisme, Openbare Netheid, 
Werk en Feesten

Fourat Ben Chikha

Fractieleider en plaatsvervangend  

BCSD voorzitter
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Energiecoöperaties: zelf aan het stuur 
van de energietransitie

Lieven Demolder: voltijds geëngageerd 
voor energie en klimaat 

Moeten we als burgers de energiecrisis ondergaan en afwachten tot de prijzen opnieuw zakken? 
Of kunnen we het heft in handen nemen? Sluit aan bij een energiecoöperatie en bouw mee aan een 
fossielvrije, onafhankelijke toekomst.

Energiecoöperaties halen kapitaal op om windmolens 

te bouwen, grote en kleine installaties zonnepanelen te 

plaatsen, warmtenetten aan te leggen of acties op te 
zetten voor energiebesparing.

De aandeelhouders zijn samen eigenaar van de  

coöperatie en controleren die democratisch. Ze  

voorzien in hun eigen energie, lokaal en duurzaam.  

De winst wordt voor 100% gedeeld. In bepaalde 

energiecoöperaties, zoals in het Gentse Energent, 

nemen vrijwilligers ook actief een rol op in het bestuur 

en de werking. 

Kanttekening: door de crisis op de energiemarkt zijn 
coöperaties gestopt met het werven van nieuwe 

klanten. Maar zelf actief worden of een aandeel kopen, 

dat kan nog altijd. De coöperaties hebben dat kapitaal 

nodig om te kunnen groeien.

In het Gentse energiebeleid spelen coöperaties een 

belangrijke rol. Energent legt zonnepanelen op daken 

van stadsgebouwen, ontzorgt burgers bij de plaatsing 

van zonnepanelen en begeleidt burgers bij de energie-

renovatie van hun woning. Ecopower baat windturbines 

uit in de haven. DuCoop realiseert de circulaire wijk 

Nieuwe Dokken.

Stroom Gentse stadsgebouwen

Coöperatie Beauvent bouwt momenteel een  

zonne-installatie van 15.000 zonnepanelen op het dak 
van houtimporteur Lemahieu. In juni deden we samen 

een kapitaalsoproep van 700.000 euro. Op anderhalve 

dag was die volstort. Door dit pioniersproject en de 

eerdere investeringen van Stad Gent komen we ruim 

boven de doelstelling van 30 procent van het  

elektriciteitsverbruik in de stadsgebouwen van lokale 

groene stroom.

Coöperaties zijn niet alleen actief in de energie- 

transitie. Gent is een broeihaard van coöperaties. Zo 

onstonden hier autodeel-coöperatie Partago, de woon-

cooperatie Wooncoop, eethuizen Karoot en Lekker Gec, 

Café Flordi, bouwbedrijf Lab15, Lousbergmarkt,...

Wil je aan het roer staan van de transitie? Sluit 

vandaag nog aan bij een coöperatie!

Hoe zet jij je in voor de energietransitie?
Ik werk als projectleider voor de duurzame woonwijk 

‘Nieuwe Dokken’. Ik ben ook lid van de werkgroep 

Klimaat bij Groen Gent en als vrijwilliger bij de Gentse 

coöperatie Energent draag ik bij aan de ontwikkeling 

van het Gents Klimaatforum. 

Waar komt je engagement voor energie en  
klimaat vandaan?
Als bio-ingenieur ben ik zeer bezorgd over de  

ontwrichtende effecten van de klimaatverandering.  
De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis heeft een 

nieuwe dimensie gebracht aan de energietransitie. 

Te lang leken goedkope fossiele energiebronnen een 

evidentie. Deze crisis moet het kantelpunt worden.

Wat moet er nu gebeuren?
Op korte termijn moeten we ons verbruiksgedrag 

bijstellen. Ook wie de energiefactuur wél kan betalen 

kan andere verbruikers helpen door de energievraag  

te drukken. Een lagere vraag betekent lagere  

energieprijzen. Op langere termijn moeten alle  

gebouwen fossielvrij worden: goed isoleren en  

fossielvrij verwarmen, bijvoorbeeld met een  

warmtepomp. Dat wordt nog een hele uitdaging. 

De stad Gent kan deze transitie stimuleren door zelf het 

goede voorbeeld te geven in haar eigen gebouwbeheer. 

Daarnaast kan ze ook de energie-efficiëntie en het 
verwarmingstype van gebouwen in kaart brengen als 

leidraad voor een collectieve renovatiestrategie en de 

integratie van duurzame verwarmingssystemen. Een 

aanzet hiertoe is bijvoorbeeld het project ‘Fossielvrije 

wijken’ in de wijk Muide Meulestede en Mariakerke.

Hoe belangrijk is technologie voor de energietransitie?
Met energiebesparing komen we al ver, maar via digitale 

meters en automatisatie kunnen we nog efficiënter 
gebruik maken van hernieuwbare energie. Afhankelijk 

van de actuele energieprijzen en het aanbod aan 

hernieuwbare energie kan een gebouw meer of minder 

gaan verbruiken. In de Nieuwe Dokken tonen we hoe dat 

er kan uitzien.

Dan is er nog het enorme potentieel aan hernieuwbare 

energie. In het klimaatplan 2020-2025 schuift Stad 
Gent de ambitie naar voren om tegen 2030 de helft van 

de huishoudelijke energievraag lokaal en hernieuwbaar 

op te wekken. Als we alle beschikbare daken benutten, 
en de capaciteit van de windturbines op het Gentse 

grondgebied verdubbelen kan dit het equivalent zijn 
van een nieuwe kerncentrale.

Op korte termijn moeten we ons verbruiks- 

gedrag bijstellen. Ook wie de energiefactuur 

wél kan betalen kan andere verbruikers 

helpen door de energievraag te drukken. Een 

lagere vraag betekent lagere energieprijzen.
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Van één seconde tot een jaar: zoveel tijd kost het om energie te besparen en fossielvrij te wonen

Je kan de stijging van de energieprijzen niet tegengaan, maar er zijn wel manieren om te besparen 
en om - op termijn – 100% fossielvrij te verwarmen. Van snel en makkelijk tot ambitieus en tijdrovend, 
met deze tips helpen we je op weg naar een fossielvrije woning.

• Zet de thermostaat in huis op 19°C. Per graad 
lager spaar je 7% op je verwarmingsfactuur. 

En ’s nacht mag de thermostaat op 15°C. 
Maar bij vloerverwarming op 17 of 18 graden, 

anders duurt het opwarmen te lang. 

• Gebruik kaarsen (of als je het echt niet kan 

laten) wierookstokjes en ga op zoek naar 

tochtgaten en kieren. Stop die dicht met 

tochtstrips of ander isolerend materiaal.

• Doe de tweede koelkast de deur uit.  

Of gebruik hem alleen bij feestjes

• Plak radiatorfolie achter je radiatoren. Zo blijft 

de warmte beter binnen

• Sluit alle deuren in huis en verwarm enkel  

de kamers waar je vaak bent.

• Doe de test op Checkjehuis van stad Gent 

en neem contact op met de Energiecentrale. 

Maak ineens een afspraak met een renovatie-

coach om je huis fossielvrij te maken.

• Hang je was te drogen in plaats van een 

wasdroger te gebruiken. Als je voldoende 

ventileert kan het ook binnen op een rek.

• Boek een onderhoudsbeurt voor je gasboiler. 

Dat kan 10 tot 15% verschil maken op je 
verwarmingsfactuur.

• Leen of koop een meter om het elektriciteitsverbruik van je toestellen in kaart te brengen. Vervang grote 

sluipverbruikers en trek de stekker uit van toestellen die je niet gebruikt.

• Volg de aanbevelingen van de renovatiecoach van de Energiecentrale en start een renovatiebegeleiding. 

Vat de zoektocht naar een geschikte aannemer aan en sluit een renovatielening af. Tegenwoordig kan dat 

tot een bedrag van 60.000 euro, renteloos in het eerste jaar.

• Laat je gasvuur vervangen door een kookvuur op inductie. Vraag een elektricien om je elektrische 

installatie te verzwaren, als dat nodig is.

• Woon je in een appartement? Zet je samen met je medebewoners en maak een afspraak met de 

Energiecentrale. Specialisten kunnen je ondersteunen met technische en andere kwesties – zoals het 

overtuigen van je medebewoners.

• Heb je nog spaarcenten over of heb je een energielening gekregen? Gebruik het komende jaar om je dak, 

muren en vloer te laten isoleren, energiezuinige ramen te plaatsen, een warmtepomp te installeren en 

zonnepanelen te leggen.

• Zet de wasmachine alleen aan als de trommel 

vol is en was met het eco-programma.

• Doe hetzelfde met de vaatwasmachine.  

Kleine hoeveelheden afwas, die doe je 

gewoon in de wasbak.

• Bij het douchen draai je de kraan na vijf 

minuten dicht. Dat moet volstaan om je 

schoon te spoelen.

• Heb je een koelkast of diepvries van meer dan 

10 jaar oud? Er zijn inmiddels veel zuinigere 

modellen te koop. Voor het milieu is het de 

moeite waard om oudere koelkasten en 

vriezers te vervangen door een veel zuiniger 

model. Ook als ze nog goed werken.

• Huur je een huis? Spreek je verhuurders aan 

en maak ze attent op het bestaan van het 
Gentse Verhuurderspunt en de subsidies en 

leningen voor energierenovaties.

• Ga een spaardouchekraan kopen en 

installeer die.

• Vervang je gloeilampen en halogeenlampen 

door ledlampen. Ledlampen zijn er in allerlei 

soorten en maten.

• Zet de verwarming nog een paar graden lager 

en ga op café met vrienden of onbekenden 

(mag ook langer).

In 1 seconde

In 1 dag

In 1 kwartier In 1 maand

In 1 jaar

In 1 minuut

In 1 week

In 1 uur

Je kan deze tips uitnemen en bijhouden om de komende wintermaanden je energieverbruik onder 

controle te houden en al acties te nemen voor de lange termijn.
Bronnen: De Energiecentrale, Milieucentraal
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Met Tinne Van der Straeten en Tine Heyse zit Groen 
aan het stuur van het federale en het lokale  
energiebeleid. Wat doen zij om burgers en bedrijven te 
beschermen voor de energiecrisis?
Tinne VdS: “De wereldwijde energiecrisis is ongezien, 

met historisch hoge energiefacturen. De regering heeft 

voor meer dan 6 miljard euro de facturen verlaagd. Wie 

het meest nodig heeft, krijgt de meeste steun.  

Zo krijgen 1 miljoen gezinnen nu automatisch het 

goedkoopste tarief, een voordeel tot 7500 euro per jaar. 
Geen enkele andere regering in Europa helpt de meest 

kwetsbaren zo hard.”

Tine H: “Het sociaal tarief is een stevige buffer. Maar 
ongeveer 15% van de mensen die er recht op heeft, 
krijgt dat niet automatisch. Ze moeten de aanvraag zelf 

regelen, om allerlei redenen. Daarom zet het OCMW 

van Gent extra in om die mensen naar het sociaal tarief 

te begeleiden. Zo versterken we als lokaal bestuur het 

federale beleid.”

Meer en meer mensen buiten het sociaal tarief komen 
in financiële moeilijkheden.
Tinne VdS: “Door de BTW op energie te verlagen naar 

6% nemen we de booster van de factuur weg. En 

in september besliste de regering om voor wie een 

variabel of recent vast contract heeft het basisverbruik 

te plafonneren. Een korting van bijna 400 euro voor 

november en december.“

De winter komt eraan. Wat gaat Gent doen?
Tine H: “De signalen van het OCMW zijn zorgwekkend. 

Nooit eerder kwamen er zoveel mensen aankloppen 

met betalingsproblemen. Ook bedrijven en organisaties 

krijgen het moeilijk. De stadsfacturen stijgen enorm. 

Daarom zijn we volop bezig aan een Winterplan.  

Dat focust op snelle besparingen en financiële 
ondersteuning. Zo gaan we de wijken in met een 

lezingenreeks om Gentenaars praktische energie- en 

factuurtips te geven. Dat gaan we versterken met een 

grootschalige communicatiecampagne via de website, 

social media en Gentinfo. Met corona hebben die 

kanalen bewezen goed te werken.”

“We gaan ook extra energiescanners aan de slag zetten 
om bij mensen thuis eenvoudige besparingsmaat- 

regelen door te voeren. Hetzelfde voor bedrijven. 

Met een quick-scan van een dag kan al veel energie 

“Wie het meest nodig heeft, 

krijgt de meeste steun. Via het 

sociaal tarief zijn meer dan  

1 miljoen gezinnen beschermd.”

Tinne Van der Straeten

“Met het Winterplan helpen 

we nu burgers, organisaties en 

bedrijven energie te besparen.”

Tine Heyse

Tine Heyse en  
Tinne Van der Straeten  
over de energiecrisis:  
“Nu energiebesparing en  
sociale maatregelen. 
En voluit voor 100% 
hernieuwbaar.”

Tine Heyse en Tinne Van der Straeten 
samen op de VN Klimaattop  
COP26 in Glasgow
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bespaard worden. Voor kwetsbare gezinnen starten 

we met een actie voor onderhoud en afstellen van 

verwarmingsketels. Je ziet dat mensen daar nu op 

besparen, nochtans kan dat leiden tot een directe 

besparing van 15%. In onze eigen stadsgebouwen gaat 
de verwarming op 19 graden. En zo hebben we nog meer 
maatregelen in petto.“

Naast tijdelijke maatregelen is er ook nood aan  
structurele. Hoe gaat de federale regering de  
energietransitie versnellen?
Tinne VdS: “De verslaving aan fossiele brandstoffen  
is slecht voor het klimaat en peperduur. Meer  

hernieuwbare energie en minder gas vermindert onze 

afhankelijkheid, zeker van Rusland. Met de federale 

regering hebben we dan ook beslist om de energie- 

transitie te versnellen door 4 maal meer windmolens op 

zee te bouwen. Zo zorgen we voor Noordzee-stroom 

voor elk Belgisch gezin en dat de groene oplossingen 

de goedkoopste oplossing zijn.”

Hoe gaat dat in Gent?
Tine H: “Hier hebben we altijd ingezet op energie- 

efficiëntie en hernieuwbare energie. Met de 
Energiecentrale bieden we huiseigenaars en  

appartementsbewoners een alles-in-één aanpak, 

van advies tot leningen. We gaan die inspanningen 

opdrijven de komende maanden. Voor verhuurders doen 

we hetzelfde met het Verhuurderspunt en renovatie-

subsidies. Ook ons beleid voor hernieuwbare energie 

werpt vruchten af. In Gent staan het meeste zonne- 

panelen van alle Vlaamse gemeenten. En er komen nog 

veel panelen en windturbines bij.”

Worden er gastekorten verwacht deze winter? 
Tinne VdS: “Ook federaal hebben we een winterplan.  

De bevoorrading in ons land van zowel elektriciteit 

en gas is verzekerd. België voert 3 keer het eigen 

gasverbruik uit naar Duitsland. Maar de energieprijs 

wordt op Europees niveau beslist en de energiemarkten 

zijn totaal irrationeel. Daarom pleiten we voor een 

plafond op de gasprijs.”

Tine H: “Als stad hebben we geen grip op de  

internationale markten voor energie. Wat we nu moeten 

doen is inzetten op energiebesparing en sociale 
maatregelen. En voluit gaan voor 100% hernieuwbaar. 

Enkel zo kunnen we ons bevrijden van gevaarlijke 

fossiele brandstoffen.”

Lees het uitgebreide  

interview online op  

www.groengent.be

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

Tinne Van der Straeten

Minister van Energie

De energietransitie naar een fossielvrije toekomst moet structureel aangepakt worden. In 2050 
wil Gent klimaatneutraal zijn. Daarom maken we elk stadsgebouw dat nu gebouwd of  gerenoveerd 
wordt toekomst-proof. Fossiele brandstoffen worden geweerd en energiezuinigheid staat centraal.  
Als stad versnellen we de investering in zonnepanelen op eigen gebouwen en via burgercoöperaties. 
Maar wat doen we deze winter? 

Energiecrisis in stadsgebouwen

De huidige energieprijzen zetten uiteraard extra druk op 
de Stad Gent om oplossingen te bedenken om ook deze 

winter de energiefactuur te drukken. Onze benadering 

in Gent combineert structurele ingrepen en  

onmiddellijke acties.

Verwarming een graadje lager, een uurtje minder

Het energieverbruik in onze eigen stadsgebouwen kan 

minder. We willen de campagne van de Europese Unie 

volgen om naar –15% energiegebruik te gaan deze 
winter. De verwarmingsinstallaties worden bijgesteld: 

een graadje minder, een uurtje minder. We bekijken dit 

per gebouw, in functie van de gebruikers, type  

activiteiten en staat van het gebouw. Voor een 

klaslokaal geldt een ander gebruik dan voor een 

kantoorgebouw of een museum.

Wat met ventilatie?

De voorbije jaren stonden heel wat ramen wagenwijd 

open, als terechte ventilatietechniek in strijd tegen 

virussen. Luchtkwaliteit blijft belangrijk maar we 

moeten overventilatie vermijden, zodat we geen geld 

(én warmte) door ramen en deuren naar buiten smijten.

Alle klassen hebben nu CO2-meters.   Met duidelijke 

richtlijnen kunnen leerkrachten ventileren wanneer 

nodig. Er komt ook een aanspreekpunt en een  

ventilatie-coördinator die technische en structurele 

ingrepen binnen gebouwen zal realiseren.

Delen van ruimtes

In stadsgebouwen zullen meer ruimtes gedeeld 

worden, zodat die optimaler beheerd en efficiënter 
verwarmd worden. Iedereen blijft welkom op kantoor 

maar lege kantoren verwarmen moeten we vermijden. 

Practice what we preach!

Hafsa El-Bazioui

Schepen van Personeel, Facilitair Manage-

ment, Internationale Solidariteit en Jeugd

We lopen warm voor  
een graadje lager

“We blijven inzetten op  

structurele maatregelen om 

onafhankelijk te worden van 

fossiele brandstoffen.  

We combineren die nu met 

onmiddellijke acties”
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Hoge energiefactuur?  
Ook via je mobiliteit kan je besparen. We zetten de klimaatversnelling in

Een wagen kost meer dan enkel de brandstof. Aankoop van de wagen, onderhoud, verzekering, 
belasting, eventueel huur van een garage… Gemiddelde kost? Tussen de 3500Euro en 7500Euro per 
jaar, afhankelijk van de grootte van de wagen.

Stappen kost je, buiten af en toe een paar nieuwe 

schoenen, weinig of niets. Het geeft je een frisse kop 

en een warm lichaam. Een wandeling in de natuur is 

natuurlijk fijn, maar ook in een stedelijke context is 
stappen waardevol: meer contact met anderen en meer 

oog voor wat verandert in de omgeving. Schepen van 

Mobiliteit Filip Watteeuw startte daarom een trottoir 
actieplan op om de voetpaden op te waarderen. 

Jaarlijks investeert de stad hier 1,5 miljoen euro in.

Toch wat verder of minder tijd? Neem de fiets!  
Ook dat heeft een lage energiekost en is duurzaam.  

Met een e-bike of speedpedelec ben je snel ter plaatse.  

De nieuwe fietsbruggen en fietsonderdoorgangen zijn 
niet alleen mooi, maar bieden een veilige en  

comfortabele verbinding door de stad.

Het openbaar vervoer is ook een optie. Een abon-

nement goed betaalbaar en door gedeeld gebruik 

te maken van een bus of tram wordt de brandstof 

efficiënter gebruikt. Door toegankelijke haltes aan te 
leggen, worden barrières weggewerkt zodat iedereen 

de bus of tram op kan.

Wist je dat als je een eigen auto bezit, die ook meer 

gebruikt? Door aan autodelen te doen moet je wat 

plannen en denk je even na over het gebruik van een 

auto. Autodelers gebruiken gemiddeld veel minder de 

auto, vaak enkel als er geen alternatief is. Meer en meer 

autodeelwagens zijn ook elektrisch, alweer winst voor 

het milieu.

Toch een eigen wagen? GROEN ondersteunt de 

omschakeling naar niet-fossiele brandstoffen. Schepen 
Filip Watteeuw zorgt voor een uitgebreid netwerk aan 
laadpalen in de stad en lost het kip-of-ei probleem op 

waarbij men geen elektrische wagen koopt wegens te 

weinig laadpalen, maar ook geen nieuwe laadpalen zet 

door gebrek aan elektrische wagens. De laadpalen in  

de stad leveren trouwens groene stroom. Er zijn al  

meer dan 400 laadpunten in de stad en er komen er  

nog 800 bij.

De klimaatuitdagingen zijn immens. Ook op stedelijk vlak en binnen onze partij gaan we op zoek naar 
creatieve oplossingen die ons koolstofvrij kunnen maken, en hoe we daarbij iedereen meekrijgen. 
Daarom hebben we met een mandaat van het politiek overleg een klimaatwerkgroep opgericht.

De werkgroep wil inzetten op kennisopbouw en contact 
met alle verenigingen en burgers die mee aan de kar 

willen trekken. Samen met hen wil de werkgroep ook 

inzetten op de uitbouw van maatschappij-brede en 
doelgroep-specifieke activiteiten die het draagvlak voor 
klimaatbeleid vergroten.

We moeten beducht zijn dat er rond klimaat een zekere 

moeheid in de samenleving ontstaat. Het probleem en 

de mogelijke oplossingen zijn soms maatschappelijk en 

technisch erg complex. De Gentse burgers hebben het 

gevoel dat ze zelf persoonlijk nog weinig grip hebben 

op het probleem. Dat gevoel willen we tegengaan door 

zelf na te denken over oplossingen en die samen uit te 

werken, in idee, maar ook en vooral in beleid.

Via de activiteiten van de thematische werkgroep  

klimaat willen we het lokale niveau opnieuw frontaal 

op de agenda plaatsen als knooppunt van concrete 

transitie, innovatie, creativiteit en maatschappelijke 

betrokkenheid. We vertrekken daarbij vanuit concrete 

lokale uitdagingen, zoals een collectief stads- 

warmtenet, een lokale onthardingsstrategie, stedelijke 

transitiefondsen of een duurzame voedselstrategie.

We werken 1 topic per kwartaal uit, dit najaar werken we 

rond de energieproblematiek, en hoe kunnen we dat 

gebruiken om versneld fossiel opnieuw te begraven. 

Welke initiatieven neemt de stad, waar moeten we 

nog een tandje bijsteken? Op welke manier zorgen we 

ervoor dat die transitie haalbaar en betaalbaar is? Een 

eerste grote activiteit die open staat voor iedereen zal 

plaatsvinden op 26 oktober.

“Door te kiezen voor duurzame mobiliteit 

bespaar je op twee manieren: je vermindert het 

gebruik van slechte, fossiele brandstoffen én je 
bespaart kosten door bijvoorbeeld te wandelen 

of het openbaar  vervoer te nemen. Win-win!”

Werk je graag mee aan de werkgroep en/of 

heb je zelf een idee om mee aan de slag te 

gaan? Contacteer dan zeker de trekkers Lieven 

Demolder of Jeroen Van Lysebettens.

Mail gerust naar info@groengent.be

Filip Watteeuw

Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte  

en Stedenbouw
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Terugblik Nazomerfeest
Ondertussen is het herfstige weer helemaal in het land, maar we blikken graag nog even terug op 
ons Nazomerfeest dat plaatsvond op 11 september! Het was een stralende zondagnamiddag vol 
leuke activiteiten, gezellige babbels en good vibes. 

Wil je graag deelnemen aan evenementen als deze en je verder 

engageren voor Groen in Gent? Word lid van de partij via  

www.groen.be/wordlid en/of registreer je als vrijwilliger voor één van 

onze lokale werkgroepen via www.groengent.be/word_vrijwilliger!


