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PERSBERICHT 
22/01/2016 

 

16/0037 – 1 jaar Gents klimaatplan in 10 markante cijfers 

 

Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn. Eén jaar na de lancering van haar 

Klimaatplan blikt de Stad Gent terug op de meest markante resultaten van 2015. 

 

Gent wil tegen 2050 een klimaatneutrale stad zijn, zonder negatieve impact op het klimaat. Een 

jaar geleden lanceerde de Stad Gent daarom haar klimaatactieplan.  

 

In 2009 engageerde Gent zich via het Burgemeestersconvenant om onze lokale CO2-uitstoot tegen 

2020 met minstens 20 % terug te dringen ten opzichte van 2007. Het Gents Klimaatplan 2014-

2019 bevat acties om deze 2020 doelstellingen al in 2019 te halen. De Stad heeft bovendien 

gekozen voor een sociaal klimaatbeleid. Het Klimaatplan omvat daarom ook specifieke 

maatregelen om energiearmoede te bestrijden. 

 

Gent nam ondertussen ook een volgende stap. In het najaar van 2015 besliste de Gentse 

gemeenteraad als eerste Belgische stad om het  nieuwe Europese Burgemeestersconvenant te 

ondertekenen, waarmee Gent zich engageert om tegen 2030 zijn CO2-uitstoot met minstens 40 % 

te verminderen. 

 

Om het Klimaatplan te realiseren, investeert de Stad Gent tot 2019 ruim 105 miljoen euro in 

maatregelen die rechtstreeks bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast is er nog een 

budget van 40 miljoen euro voor maatregelen die onrechtstreeks bijdragen aan een lagere 

uitstoot. 

 

Schepen Tine Heyse: ‘Eén jaar na de lancering van het Gents Klimaatplan kunnen we mooie 

resultaten voorleggen. Heel wat Gentenaars, organisaties en bedrijven hebben actie ondernomen 

om van Gent een klimaatstad te maken’.  

 

http://www.stad.gent/
http://www.flickr.com/photos/stadgent
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Een greep uit de cijfers: 

 

31 bedrijven besparen tot 1.000 ton CO2 per jaar 

In 2015 stapten 31 Gentse bedrijven in op een coachingtraject van de Stad om hun energiefactuur 

te verlagen. 25 van hen stelden al een energieactieplan op. Met geplande ingrepen in onder 

andere verlichting, isolatie, perslucht, koeling en verwarming besparen ze ruim 12% op hun 

energiefactuur. Daarmee stoten zij samen tot 1.000 ton minder CO2 per jaar uit. Ook zitten er 6 

hernieuwbare energieprojecten in de pijplijn.  In 2015 werd de Stad Gent met dit aanbod 

genomineerd voor de Belfius Smart City Award. Geïnteresseerde bedrijven kunnen nog steeds 

instappen op dit begeleidingsaanbod.  

Meer info op www.klimaatstad.gent/ondernemen  

 

1.130 Gentenaars laten renovatie gratis begeleiden 

In 2015 kregen 1.130 Gentenaars gratis advies om hun huis energiezuiniger te maken. Daarvan 

lieten 268 Gentenaars hun energiezuinige renovatie gratis begeleiden. Zo geef je een groot deel 

van de verbouwstress door aan de renovatiebegeleider. Hij bekijkt samen met jou de 

mogelijkheden van de woning binnen je budget. Hij helpt in elke stap van je verbouwing, van het 

opvragen van offertes tot het opvolgen van de werken. Dit aanbod is ook voor verhuurders.  

Meer info op www.klimaatstad.gent/wonen  

 

1.544 energiepremies aangevraagd in 2015 

Gent wil het aantal woningrenovaties verdubbelen en huizen hierbij energiezuiniger maken. Zo 

zijn onze huizen klaar voor de toekomst op het vlak van energie. De Stad helpt Gentenaars hierbij 

met inkomensgerelateerde premies. In 2015 vroegen 1.544 Gentenaars een energiepremie aan 

voor hun verbouwing. De voornaamste ingrepen waarvoor premies werden aangevraagd zijn 

dakisolatie, isolerende ramen en gevelisolatie. Meer info over de energiepremies op 

www.klimaatstad.gent/energiepremies  

 

Ruim 100 energieleningen in 2015 

http://www.stad.gent/
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Vorig jaar vroegen ruim 100 Gentenaars een energielening aan voor energiezuinige ingrepen. Je 

kan tot 10.000 euro lenen aan 2% of zelfs aan 0%, afhankelijk van je inkomen. Via de 

energielening kunnen we kwetsbare gezinnen een extra ondersteuning bieden om energiezuinige 

verbouwingen uit te voeren, want premies alleen zijn niet voldoende. Gent wil hier in 2016 verder 

op inzetten om nog meer Gentenaars te bereiken. Voor deze Vlaamse lening kan je contact 

opnemen met vzw REGent.  

Meer info op www.klimaatstad.gent/energielening  

 

714 gezinnen in Sluizeken-Tolhuis-Ham stap voor stap naar duurzame buurt 

De voorbije maanden stapten 714 gezinnen uit de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham mee in het project 

'Stap voor Stap' om energie te besparen en duurzamer te leven. Elk deelnemend gezin 

engageerde zich om minstens 2 acties uit te proberen, bijvoorbeeld kiezen voor ledlampen, 

handen met koud water wassen, tochtstrip leggen, gsm ‘s nachts uitschakelen, lokaal fruit en 

groenten kopen. Zestig percent van de bewoners is er al in geslaagd om deze milieuvriendelijke 

acties uit te voeren. Het project loopt nog tot augustus 2017. 

Meer info op www.stad.gent/stap-voor-stap  

 

11 duurzame wijkprojecten in 9 Gentse wijken opgestart   

Maar liefst 11 Gentse buurtgroepen zetten in 2015 samen in op projecten die de CO2-uitstoot in 

Gent verlagen. Met een ‘duurzame wijksubsidie’ van de Stad huurden zij een expert in die hen 

helpt om hun project uit te werken. Het gaat om projecten rond onder andere energiezuinig 

verbouwen, collectieve energie, verlichting, groendaken en duurzame voeding in 9 verschillende 

Gentse wijken.  

Heb je ook een idee om samen met je buren aan de slag te gaan? Dien je voorstel in tot 29 

februari 2016. 

Meer info over de subsidie en lopende projecten op www.klimaatstad.gent/duurzamewijken 

 

Al 13.000 huizen gecheckt 

Om hun huis energiezuiniger te maken stelden 13.000 Gentenaars in 2015 een persoonlijk 

stappenplan op met de ‘Check je huis’ tool van Stad Gent. Met deze online tool bereken je zelf 

http://www.stad.gent/
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hoe energiezuinig jouw huis is. Hoe kan het beter? Wat kost het en wat brengt het op? 

Beantwoord enkele eenvoudige vragen, de tool doet de rest. Een eenvoudig en gepersonaliseerd 

stappenplan geeft per ingreep een overzicht van de geschatte investeringskost, de beschikbare 

premies en de jaarlijkse energiebesparing. Gent won met de ‘Check je huis’ de Agoria Smart City 

Award 2015 in de categorie Living.  

Check je huis op www.klimaatstad.gent/checkjehuis  

 

Al 8.530 zonnedaken gecheckt 

8.530 Gentenaars keken in 2015 hoeveel zon er jaarlijks op hun dak valt. Op de Gentse 

zonnekaart kan je voor elk huis of handelspand in Gent zien hoe geschikt het is voor 

zonnepanelen. Deze online tool houdt rekening met oriëntatie en hellingsgraad van je dak, en ook 

met schaduw van omliggende gebouwen en grote bomen. Tik je adres in en ontdek hoeveel 

elektriciteit jouw dak kan opwekken. De Gentse zonnekaart werd genomineerd voor de Prijs van 

de Digitale Communicatie 2015.  

Check je dak op www.klimaatstad.gent/zonnekaart  

 

25 scholen en buurtgroepen begeleid bij aanleg moestuin  

In 2015 legden heel wat Gentenaars een nieuwe moestuin aan met begeleiding van de Stad. 17 

Gentse scholen en 8 buurtgroepen kregen al begeleiding bij de aanleg van hun moestuin. Heb je 

zelf ook vragen over moestuinieren in Gent? Op www.gentengarde.be kan je je vraag stellen aan 

de gratis advieslijn Moestdazo, of kan je ideeën uitwisselen met andere Gentenaars. De Gentse 

voedselstrategie Gent en Garde werd genomineerd voor de Prijs van Toekomstige Generaties 

2015. 

 

11.000 Restorestjes in 70 Gentse restaurants 

Sinds de lancering een jaar geleden werden in Gent 11.000 Restorestjes verspreid. In 70 Gentse 

restaurants kan je zonder schaamte vragen om je overschot mee naar huis te nemen in een 

composteerbaar Restorestje. Want in Gent laten we niets verloren gaan. Restorestje werd door 

Van Dale verkozen tot Woord van het Jaar in de categorie Lifestyle. 

Ontdek de deelnemende restaurants op www.klimaatstad.gent/restorestje 
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Informatie 

Dienst Milieu en Klimaat, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 268 23 00,  

fax 09 268 23 68, e-mail milieudienst@stad.gent  

Contactpersoon : Valérie De Prycker, tel 09 268 24 98 of 09 268 23 00, gsm 0497 41 49 74, 

e-mail valerie.deprycker@stad.gent 

Websites  www.klimaatstad.gent 

www.facebook.com/Gentklimaatstad  

 

Bevoegd 

Mevrouw Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid, stadhuis, 

Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 30, fax 09 266 54 49, e-mail schepen.heyse@stad.gent 
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