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ENERGIEZUINIG WONEN 
Duurzaam (ver)bouwen is een manier van bouwen waar we niet meer omheen kunnen en levert  
bovendien heel wat voordelen op. De overheid stimuleert de burger op verschillende manieren om in 
te zetten op een energiezuinige woning. We lichten graag een en ander toe. 

BOUWADVIES 
Dit onafhankelijk advies wordt opgemaakt door BAS, een vzw met heel wat expertise in slim bouwen, verbou-
wen en energiegebruik. Adviseurs screenen je plannen en bekijken waar je nog winst kunt boeken in comfort 
en budget. Je keert terug met een oplossing op maat en concrete antwoorden. Zowel voor nieuwbouw als voor 
kleine verbouwingen of aanpassingen. Ook je architect is welkom.

Hoe aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in op www.west-vlaanderen.be/energie-en-wonen/bouwadvies.  
Binnen de twee weken wordt met jou contact opgenomen voor een afspraak. 
 
Wat kost dit?
Dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen betaal je slechts 25 euro voor advies op kantoor.  
Voor advies bij je thuis betaal je 50 euro.  

Heb je een korte vraag? 
Heb je een korte vraag over duurzaam bouwen? Neem dan contact op met het adviesloket van Acasus, het 
steunpunt duurzaam wonen van de Provincie, via e-mail (adviesloket@west-vlaanderen.be)  
ofwel via het nummer T 058 77 90 13. Deze adviesverlening is gratis.

Tip
Vraag een bouwadvies aan voor je je bouwvergunning indient. Op die manier is het gemakkelijker om nog 
wijzigingen aan te brengen in je bouwplan. Bij verkoop van vastgoed kan het ook nuttig zijn om tijdig een 
bouwadvies aan te vragen. 



ENERGIERENOVATIEPROJECT VOOR SENIOREN
De stad Tielt biedt renovatiebegeleiding aan voor inwoners, die 60 jaar of ouder zijn, een woning op het  
grondgebied van de gemeente bewonen of verhuren, en bereid zijn investeringen te doen in energiebespa- 
rende maatregelen. Met dit project wenst de stad de doelgroep te stimuleren om over te gaan tot dakisolatie, 
muurisolatie, het plaatsen van hoogrendementsbeglazing of een energiezuinige verwarmingsketel. De stad 
doet hiervoor beroep op de expertise van de Woonwinkel regio Tielt en Energiesnoeiers Midden West-Vlaan-
deren (vzw Buurt en Co). 

Concreet krijgt de burger via een energiescan en een controle van de woningkwaliteit een advies rond de 
mogelijkheden en gebreken van de woning op vlak van energie en kwaliteit. Er wordt gezocht naar aannemers, 
offertes worden opgevraagd, de uitvoering van de werken wordt opgevolgd en er is ondersteuning bij de aan-
vraag van premies. 
Het project loopt tot eind 2018. 

Info en inschrijven 
Woonwinkel regio Tielt of op afspraak via de dienst duurzaamheid



BENOveren
Renoveren? Je kan er ook voor kiezen om te gaan ‘BENOveren’. Dit staat voor beter renoveren met hogere 
ambities op het vlak van de energieprestatie van je woning. Door aan te sluiten bij een burenpremieproject kan je 
zelfs voordelig gaan BENOveren in groep. 
We komen hier in één van de volgende Stadsmagazines uitgebreider op terug. Nuttige info hierover kan je alvast 
raadplegen via www.energiesparen.be/ikBENOveer en www.eandis.be/burenpremie. 

Premies voor energiezuinig (ver)bouwen 

Premies netbeheerder 
REG-premies voor bestaande woningen 2018:

• premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie
• premie voor hoogrendementsbeglazing
• premie voor buitenmuurisolatie of na-isolatie van spouwmuren 
• premie voor binnenmuurisolatie
• premie voor vloerisolatie
• premie voor een warmtepomp
• premie voor een zonneboiler

Totaalrenovatiebonus
Ook in 2018 is de totaalrenovatiebonus beschikbaar.  Hiervoor moet je binnen een periode van 5 jaar minstens 
3 premies van de netbeheerder aanvragen (of minstens 2 premies combineren met een ventilatiesysteem).  
Bovenop deze premies komt er een bonus van de netbeheerder. Hoe meer energiebesparende maatregelen je 
combineert, hoe hoger de bonus.

Beschermde afnemer
Beschermde afnemers genieten van een hoger premiebedrag als ze een REG-premie aanvragen.  
Zij komen ook in aanmerking voor:

• een premie voor het plaatsen van een condensatieketel 
• een kortingsbon voor een energiezuinige koelkast of wasmachine.   

Andere premies en voordelen
Een overzicht van alle bestaande subsidies en voordelen voor energiebesparende maatregelen kan je raadple-
gen via www.energiesparen.be/subsidies of www.premiezoeker.be. 



WONINGEN KRIJGEN WONINGPAS EN ENERGIELABEL
In 2018 wordt de Woningpas ingevoerd, een digitaal paspoort voor elke woning met daarin alle data 
en attesten (bijv. energetische aspecten, woningkwaliteit, …). 

Aanvankelijk zullen alleen de eigenaars en de bevoegde instanties de Woningpas kunnen raadplegen, later ook 
kopers,huurders, architecten, enz. Je zal op termijn ook zelf informatie kunnen toevoegen over energetische 
investeringen. Vanaf 2019 wordt ook het energieprestatiecertificaat in een nieuw kleedje gestoken: het EPC+ 
zal je meer informatie geven over hoe je je woning energiezuiniger maakt, wat datkost en welk energielabel de 
woning krijgt na een bepaalde ingreep. Net zoals bij elektroapparaten staat A (groen) voor een energiezuinige 
woning en is F (rood) onvoldoende. 



OVERZICHT VAN DE ZITDAGEN

Elke (toekomstige) inwoner van ons werkingsgebied heeft de vrije keuze uit de volgende mogelijkheden:

MEULEBEKE Iedere dinsdagvoormiddag van 8u15 tot 12u00 -  Gemeentehuis, Markt 1

PITTEM Iedere dinsdagnamiddag van 13u30 tot 17u00 - Gemeentehuis, Markt 1

DENTERGEM Iedere woensdagvoormiddag van 8u15 tot 12u00 - Gemeentehuis, Kerkstraat 1

WINGENE Iedere woensdagnamiddag van 13u00 tot 17u00 - Gemeentehuis, Oude Bruggestraat 13

TIELT  Iedere donderdag van 9u00 tot 12u00 en 14u00 tot 18u00 - Stadhuis, Markt 13

RUISELEDE Iedere vrijdagvoormiddag van 8u30 tot 11u30 - OCMW - Sociaal huis, Kasteelstraat 1A 
  Of na afspraak 

Woonwinkel regio Tielt - Markt 13 - 8700 Tielt - T 051 42 81 81
www.wonen-regio-tielt.be - woonwinkel@tielt.be

Meer informatie: 
Woonwinkel 
www.acasus.be 
www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen/overzicht-premies 

DIKKETRUIENDAG ‘VAN GRIJS NAAR FRISGROEN’ 
Op 6 februari organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid opnieuw Dikketruiendag. 
Het is ondertussen een bekende symbolische actie: de verwarming wat lager zetten en ons inzetten voor het 
klimaat.  Voor een gezond klimaat moeten we nog veel meer doen.  Voor deze editie wordt een minder gekend 
klimaatprobleem in de kijker gezet,  nl. hittestress. Op warme dagen veranderen steden en gemeenten door 
de  verharde oppervlaktes in echte hitte-eilanden, waar de risico op wateroverlast groot is. Bomen, struiken en 
ander frisgroen kunnen ons redden: ze zorgen voor afkoeling en beschermen ons tegen wateroverlast. Frank 
Deboosere en Roos Van Acker roepen ook jou op om onze omgeving frisgroen te maken. Alle inspanningen, 
groot en klein, kunnen helpen. Op www.dikketruiendag.be kan je alvast heel wat nuttige info en tips vinden. 


