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HOU JE HUIS GEZOND: KIES BEWUST!
Wist je dat de lucht in je woning meer vervuild kan zijn dan de buitenlucht? Zonder dat je het beseft, vervuil 
je de lucht binnen door de producten die je gebruikt of nieuwe materialen die je in huis haalt. En dat kan een 
slechte invloed hebben op je gezondheid. Gelukkig kun je er zelf iets aan doen! Met onze tips ga je aan de  
slag om bewuster producten te kiezen en gebruiken. Ventileer en verlucht je je woning ook goed?  
Dan stapelen schadelijke stoffen zich niet op in je huis.

HOU JE HUIS GEZOND
 
Ga voor een rookvrij huis
De vervuilende stoffen in sigarettenrook verspreiden zich 
door je hele huis en blijven er lang hangen. Ze zetten zich 
bovendien vast op meubels, stoffen en speelgoed. Deze 
schadelijke stoffen vergroten de kans op onder meer ast-
ma, middenoorontstekingen en wiegendood. 

Stook zo weinig mogelijk
Bij verbranding in je kachel of haard komen allerlei schade-
lijke stoffen vrij. En die komen niet alleen via je schoorsteen 
in de buitenlucht terecht, maar vervuilen ook de lucht in 
je huis. Stook je toch? Gebruik dan onbehandeld hout en 
zorg voor een voortdurende aanvoer van verse lucht. Surf 
naar www.stookslim.be voor meer info.

Ook bij het branden van wierookstokjes en geurkaarsen 
komen trouwens schadelijke stoffen vrij. Streef je naar een 
gezond huis? Vermijd dan deze extra verbrandingspro-
ducten. Gebruik je ze toch? Beperk de duurtijd en verlucht 
goed.

Kies voor producten die niet in een spuitbus of 
sprayfles zitten 
Spuitbussen en sprays vernevelen chemische producten in 
fijne druppeltjes, die je diep inademt. Ze kunnen schadelijk 
zijn voor jou en je gezin. Toch een spuitbus nodig? Verlucht 
dan grondig, of gebruik ze indien mogelijk buiten.
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Vermijd producten met een gevaarsymbool 
Gebruik producten altijd verstandig, en bedenk eerst of je het product wel echt nodig hebt. Soms zijn een 
vochtige doek, spons of microvezeldoek voldoende om te poetsen. Of probeer eens natuurlijke hulpmidde-
len, zoals azijn, citroensap en soda. Wees je ervan bewust dat het lekkere geurtje in een product eigenlijk een 
chemische stof is die zich verspreidt in de lucht en die je luchtwegen kan irriteren. Kies liever voor frisse buiten-
lucht: open je raam.

Vermijd pesticiden 
Pesticiden kunnen heel wat negatieve gevolgen hebben. Zeker voor het milieu, maar mogelijk ook voor je 
gezondheid. Producten zoals onkruidverdelgers, vliegensprays en muggenapparaatjes brengen schadelijke 
stoffen in je huis of tuin. Gelukkig zijn er alternatieven! Denk maar aan een muggengaas of vliegenvanger. En 
een uurtje onkruid uittrekken in je tuin brengt je gegarandeerd tot rust. Geen verdelger meer nodig! 



Ga je je huis (her)inrichten?
Of het nu gaat om nieuwe meubels plaatsen, een 
verfbeurt of een opknapwerkje: sta even stil bij 
wat je precies in huis haalt. Veel nieuwe materi-
alen geven de eerste maanden vluchtige chemi-
sche stoffen af. Voer die af door een zestal maan-
den extra te ventileren en verluchten. 

Ga je grondig renoveren?
Denk dan vooraf goed na over ventilatie en 
verluchting. Je kunt ramen plaatsen met  
ventilatieroosters of kiezen voor een ventilatiesys-
teem. Verlucht extra lang. Na een grondige reno-
vatie 6 maanden en bij een nieuwbouwwoning 
18 maanden. Zo voer je ongezonde stoffen en 
bouwvocht af.

(Ver)bouw slim
Of je nu (ver)bouwt of renoveert: kies altijd voor 
materialen met een (eco)label én bescherm je-
zelf indien nodig met beschermende kledij, een 
mondmasker of veiligheidsbril. Volg altijd de vei-
ligheidsvoorschriften op de gebruiksaanwijzing.
(Ver)bouw klimaatbestendig
Isoleer je woning goed en overweeg bijvoorbeeld 
om zonnewering te plaatsen. Je aannemer en/of 
architect kunnen je helpen met tips over gezond 
(ver)bouwen. Over gezond (ver)bouwen en de re-
levante wetgeving
(Ver)bouw klimaatbestendig
Isoleer je woning goed en overweeg bijvoorbeeld 
om zonnewering te plaatsen. Je aannemer en/of 
architect kunnen je helpen met tips over gezond 
(ver)bouwen. Over gezond (ver)bouwen en de re-
levante wetgeving lees je meer op 
www.bouwgezond.be.

ONTDEK AL ONZE INFOFICHES OP  
www.gezondbinnen.be

KLUS EN (VER)BOUW GEZOND

www.lne.be/bouw-gezond
http://www.gezondheidenmilieu.be/nl/hoofdthemas/gezond_binnen-16.html%20


Sloop- en heropbouwpremie voor particulieren
De Vlaamse Regering voorziet sinds kort een sloop- en heropbouwpremie voor particulieren. De premie be-
draagt 7500 euro en geldt enkel in gebieden waar geen aanspraak kan worden gemaakt op de 6% BTW-rege-
ling voor sloop- en heropbouw.  De premie wordt ingevoerd voor vergunningsaanvragen voor sloop en herop-
bouw die ingediend worden vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 oktober 2019.

De aard van het af te breken gebouw heeft geen belang. Het moet wel over een gebouw gaan; een stalletje 
bijv. volstaat niet.  Het nieuwe gebouw moet een privéwoning zijn.  Dit kan zowel een eengezinswoning als een 
appartementsgebouw zijn. De herbouwde woning hoeft niet de enige of eigen woning van de aanvrager te zijn, 
de aanvrager kan de nieuwe woning bijv. ook verhuren.  Enkel particuliere projecten komen in aanmerking; pro-
jecten van ontwikkelaars of promotoren zijn uitgesloten.

Voor deze premie hoef je geen aparte aanvraag in te dienen.  De info van de sloopaanvraag wordt bezorgd aan 
het Vlaams Energieagentschap (VEA).  Het VEA onderzoekt of je in aanmerking komt en neemt indien nodig de 
nodige stappen. 

Meer info vind je op www.energiesparen.be.

https://www.energiesparen.be/nieuws/sloop-en-heropbouwpremie


NIEUWE GROEPSAANKOOP GROENE STROOM EN GAS 
TERUG GESTART

Momenteel kunnen particulieren en ondernemingen (met een jaarverbruik tot 50.000 kWh voor 
elektriciteit en 100.000 kWh voor gas) zich opnieuw vrijblijvend en gratis via de website www.
samengaanwegroener.be, via de gratis infolijn (0800 76 101) of via een loket inschrijven voor de 
groepsaankoop groene elektriciteit en/of gas van de Provincie West-Vlaanderen.

Met deze zevende groepsaankoop wil de Provincie West-Vlaanderen haar inwoners en ondernemingen de 
kans bieden om te besparen op de energierekening. Door een groot volume gezamenlijk aan te kopen via een 
openbare veiling kan een betere prijs worden bedongen. Ook de overstap wordt volledig geregeld. Tegelijk 
wordt ook het milieu niet vergeten, want het provinciebestuur kiest voor 100 % groene stroom.
Voor het derde jaar op rij worden de inschrijvingen voor de groepsaankopen van Oost- en West-Vlaanderen 
samengevoegd om zo een nog betere prijs te bekomen.

Inschrijven kan tot en met woensdag 7 februari 2019.

Het verdere verloop
Voor particulieren en ondernemingen met een beperkt verbruik is de veiling voor energieleveranciers voorzien 
op 8 februari 2019. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een voorstel op maat. Pas dan dient beslist te worden 
om al dan niet over te stappen naar een andere energieleverancier. Wie het voorstel aanvaardt, wordt een 
contract van één jaar aangeboden.

Eerdere succesvolle groepsaankopen in West-Vlaanderen
Bij de groepsaankoop groene energie en gas van de Provincie West-Vlaanderen van vorig jaar schreven maar 
liefst 47.000 gezinnen zich vrijblijvend in. Dit is 9 % van alle West-Vlaamse gezinnen. 40.170 van hen (zo’n 
60 %) gingen effectief in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 323 
euro.

Meer info 
samengaanwegroener@west-vlaanderen.be of 0800 76 101
www.west-vlaanderen.be/samengaanwegroener

Schrijf je nu in voor de groepsaankoop groene energie

Wil je ook minder betalen  
voor 100% groene energie?

7e
editie

mailto:samengaanwegroener%40west-vlaanderen.be?subject=
https://www.west-vlaanderen.be/energie-en-wonen/groepsaankoop-groene-stroom


KORTNIEUWS
Groepsaankoop zonnepanelen verlengd
De inschrijvingsfase van de groepsaankoop zonnepanelen in West-Vlaanderen is verlengd t.e.m. 7 december. 

Inschrijven kan via deze link.

Na inschrijving ontvang je vanaf 22 oktober een persoonlijk voorstel per e-mail en word je ingelicht over het 
verdere verloop. De veiling vond reeds plaats op 3 oktober.
Heb je vragen of wens je meer informatie over deze groepsaankoop?  
Bel het gratis telefoonnummer 0800 26 829 of stuur een e-mail naar zonneenergie@wijkiezen.be.  
Ook op de website www.wijkiezen.be vind je meer info.

Woonloket Wingene: Wijziging loketuren!
Het woonloket in de gemeente Wingene zal voortaan niet langer op woensdagnamiddag beschikbaar zijn,  
maar wel telkens elke woensdagvoormiddag van 8u30 - 12u00

Vanaf 1 december as. zal onze nieuwe woonwinkelmedewerker, Eva van der Linde, daar voor het loket instaan.
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OPENINGSUREN

DENTERGEM Iedere maandagvoormiddag 

  van 8u30 tot 12u00

  Sociaal Huis, Wapenplaats 25, Wakken

MEULEBEKE Iedere dinsdagvoormiddag

  van 8u15 tot 12u00 

  Gemeentehuis, Markt 1

PITTEM  Iedere dinsdagnamiddag 

  van 13u30 tot 17u00

  Gemeentehuis, Markt 1

WINGENE Iedere woensdagvoormiddag 

  van 8u30 tot 12u00

  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

GEMEENTE
RUISELEDE is wonen

Vlaanderen

Dentergem
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WOONLOKET

WINGENE!

https://wijkiezenzonneenergie.ichoosr.com/Product/index.rails?&location=tielt&utm_source=gemeente&utm_medium=referral&utm_campaign=tielt
mailto:zonneenergie%40wijkiezen.be.%20?subject=
https://wijkiezenzonneenergie.ichoosr.com/content/partner/wijkiezenzonneenergie/landing/index.html


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 8u30 tot 12u00 - Sociaal Huis, Wapenplaats 25

WINGENE Iedere woensdagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 - 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

http://www.wonen-regio-tielt.be/home/welkom/
mailto:woonwinkel%40tielt.be?subject=

