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Wijkrenovatieproject Bloemekenswijk in Lievegem

0488 17 43 96
kurt@woonwijzermeetjesland.be

Beste mevrouw
Beste meneer
De gemeente Lievegem organiseert samen met Woonwijzer Meetjesland en Energiehuis Veneco een
wijkrenovatietraject in de Bloemekenswijk. Binnenkort komt het mobiel energieloket naar jouw wijk voor gratis
renovatieadvies. Benieuwd wat dit voor jou kan betekenen? Lees zeker verder!
Je woning isoleren is goed voor je portemonnee
Een onvoldoende geïsoleerde woning verliest veel warmte langs het dak, muren en/of ramen. Dit energieverlies

cc:toekomst
jo.vanduyse@agion.be,
kost veel geld. Je woning isoleren, betekent investeren in de
en besparen op je energiefactuur.
Bovendien help je actief het klimaat.

directeur@gbslovendgem.be

Een warmtescan toont het warmteverlies in je woning
Een warmtescan is een foto van je woning die via kleurverschillen het
warmteverlies aantoont (dak, muren of ramen). In januari en februari
2021 maakt een expert van Woonwijzer Meetjesland een warmtescan
van alle woningen in de Bloemekenswijk. Dit gebeurt langs de
straatkant. De expert moet de woning niet betreden en je hoeft dus ook
niet thuis te zijn. Omwille van de privacy wordt de warmtescan van je
woning niet publiek gemaakt.

Mobiel energieloket
Wil je de warmtescan van je woning inkijken? Dan kan dat heel eenvoudig
door een afspraak te maken met de expert van Woonwijzer Meetjesland in
het mobiel energieloket. Dit energieloket zal van maandag
15 maart 2021 tot en met vrijdag 26 maart 2021 aanwezig zijn in de
Bloemekenswijk, ter hoogte van het Tempelhof, Tulpenstraat 11
(Lovendegem).
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Is je woning op bepaalde plaatsen onvoldoende geïsoleerd? Dan helpt de renovatie-expert je graag meteen
verder met advies op maat. Hij geeft info over het gratis renovatieadvies, renovatiepremies en -leningen.
Een afspraak met de renovatie-expert van Woonwijzer Meetjesland maak je door te bellen naar
0488 17 43 96 of door een e-mail te sturen naar kurt@woonwijzermeetjesland.be.
Samen renoveren, bespaart geld
Omdat je samen sterker staat dan alleen, organiseren we een groepsaankoop dakisolatie. Deze
groepsaankoop wordt mogelijk gemaakt voor de gehele gemeente Lievegem en zal lopen tot en met 31 augustus
2022. Binnenkort bezorgen we je hierover meer informatie.
Word wijkambassadeur en help de Bloemekenswijk floreren
Om het wijkrenovatieproject mee te ondersteunen, zoeken we ambassadeurs die willen meedenken en
meehelpen. Heb je hiervoor interesse? Neem dan vóór 1 februari 2021 met ons contact op via het nummer
0488 17 45 37 of stuur een e-mail naar tineke@woonwijzermeetjesland.be.
Dit project is gratis voor jou
Het gehele project wordt mogelijk gemaakt met steun van de gemeente Lievegem en de provincie OostVlaanderen via de subsidie van Energieambassadeurs.
Uitgebreide informatie over het project is terug te vinden op volgende website van de gemeente Lievegem:
www.lievegem.be/bloemekenswijk

Tot ziens aan het mobiel energieloket
Namens het college van burgemeester en schepenen
Eddy De Mits

Tony Vermeire

Gerrit Van Brabandt

algemeen directeur

burgemeester

schepen van klimaat

