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KIES VOOR GOEDKOPE GROENE STROOM EN GAS
Wil jij besparen op je energiekosten? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu? Dat kan! De  
provincie West-Vlaanderen organiseert voor het 9de jaar op rij een groepsaankoop groene stroom en gas.  
Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig!

Je energiefactuur zorgt jaar na jaar voor forse kosten. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven 
kan besparen? Dat kan door te kiezen voor een contract met voordelige energiekosten. 

Veel werk? Toch niet. De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners opnieuw de mogelijkheid om gratis deel 
te nemen aan een groepsaankoop groene stroom en gas. Je hoeft je alleen maar vrijblijvend in te schrijven via 
http://www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop.     
Inschrijven kan voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk voor iedereen met een leveringsadres in Vlaanderen. 
Ook ondernemers met een professioneel contract en een jaarlijks gemeten meter (met een verbruik beperkt tot 
50.000 kWh elektriciteit en 100.000 kWh gas) kunnen inschrijven.

De provincie West-Vlaanderen bundelt alle inschrijvingen en biedt die grote groep als één aantrekkelijke klant 
aan op de energiemarkt. Op een veiling brengen energieleveranciers hun beste bod uit voor een 1-jarig energie-
contract voor elektriciteit en/of gas. De leverancier die het meest voordelige bod doet, mag alle deelnemers een 
1-jarig energiecontract aanbieden. 

Je hoeft dus zelf geen prijzen te vergelijken! Na de veiling krijg je een persoonlijk voorstel van de leverancier die 
voor jouw verbruik het meest voordelige aanbod uitbracht. Aanvaard je het aanbod? Dan begeleiden we je bij de 
overstap naar je nieuwe energiecontract. Je hoeft hier zelf niets voor te doen!

Begeleiding en inschrijvingen
De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige 
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.

Vrijblijvend inschrijven kan vanaf 2 december 2019 tot en met 11 februari 2020 via de website  
http://www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop.
Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas bij de hand en schrijf je online in of bel 0800 18 711. 

Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 2 december 2019 kan je bij de 
woonwinkel terecht op de wekelijkse zitdagen in elke gemeente.
https://www.wonen-regio-tielt.be/home/contact-openingsuren/ 
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WIJZIGINGEN WONINGKWALITEIT VANAF 01/01/2020
Op 1 januari treden enkele belangrijke wijzigingen in werking wat de woningkwaliteitsnormen betreft:

1. Rookmelders 
Voortaan is het in alle woningen in Vlaanderen wettelijk verplicht om elke verdieping van je woning te 
voorzien van minstens één rookmelder. Naast het vermijden van brandrisico’s in en om de woning is 
het belangrijk om te investeren in voldoende rookmelders.

2. Dakisolatie 
Voor alle zelfstandige woningen (= studio, eengezinswoning of appartement) is de nieuwe Vlaamse  
dakisolatienorm in werking getreden op 1 januari 2015. De regeling geldt niet voor kamers. Ook daken 
kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld. 
Vanaf 1 januari 2020 worden, naargelang de grootte van het dak, 9 tot 15 strafpunten toegekend als 
de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Daardoor kan de woning in  
aanmerking komen voor een ongeschiktverklaring door de burgemeester. Dat betekent dat de eigenaar 
werken zal moeten uitvoeren om de woning opnieuw conform te maken. 
In een appartementsgebouw krijgen alle appartementen evenveel strafpunten bij het ontbreken van  
dakisolatie, niet enkel de appartementen die onder het dak gelegen zijn.

Meer info? Kom langs bij de woonwinkel!



HOUTKACHEL OF HAARD?  
STOOK SLIM EN ZONDER ZORGEN
Hout is niet alleen een waardevol bouwmateriaal, maar ook een uitstekende brandstof. Wie slim stookt kan er 
zonder zorgen zijn woning mee verwarmen. Maar ook als je alleen af en toe hout stookt, doe je dat best met 
kennis van zaken.

ZONDER SCHADE VOOR JE GEZONDHEID!
Vier dingen zijn essentieel:
1. de brandstof
2. het type kachel of haard
3. de schoorsteen
4. de manier waarop je in de praktijk stookt.

Hoe beter je dat doet, hoe vollediger de verbranding en hoe minder ongezonde stoffen er in je woning en de 
buitenlucht belanden. Bovendien bespaar je je buren zo heel wat geur- en roethinder.

1. De juiste brandstof
STOOK UITSLUITEND DROOG EN ONBEHANDELD HOUT!

Gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout mag je nooit verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat  
en alle andere samengestelde houtproducten. Bij de verbranding ervan komen immers ongezonde stoffen vrij. 
Zowel de rook binnen in je woning als buiten en ook de as zijn ongezond. Dit soort houtafval kun je kwijt in het 
recyclagepark van je gemeente. Je verbrandt ook best geen papier en zeker geen drukwerk, zoals reclamefol-
ders of krantenpapier.

In de handel is uitstekend brandhout te koop dat kunstmatig of in openlucht is gedroogd. Vers hout laat je min-
stens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen. Als je het in dikke stronken klieft, verliest het hout sneller 
vocht. Dek je voorraad niet af met een zeil of plastic, maar zorg ervoor dat de wind vrij spel heeft. Hoe droger, 
hoe hoger het rendement, hoe schoner de rook en hoe minder roetaanslag.

2. De juiste kachel
KIES VOOR EEN KACHEL MET EEN AANGEPAST VERMOGEN!

Hoe hard je ook stookt, een kachel met een te klein vermogen zal nooit voldoende warmte produceren om de 
gewenste temperatuur te bereiken. Omgekeerd moet je bij een kachel met een te groot vermogen al heel snel 
de luchttoevoer sterk beperken om het niet té warm te krijgen. Bij gebrek aan zuurstof brandt het hout dan 
minder fel. De temperatuur zakt, maar de verbranding verloopt niet langer optimaal, zodat de rook meer onge-
zonde stoffen bevat en een onaangename geur verspreidt.

Kun je de luchttoevoer zelden of nooit zo goed als volledig openzetten zonder dat het in huis meteen bloed-
heet
wordt, dan is het vermogen van je kachel duidelijk veel te groot. Je doet er dan goed aan om uit te kijken naar 
een andere kachel. Vraag advies aan een verkoper die van wanten weet en je oude kachel eventueel wil over-
nemen. Een kachel met het juiste vermogen verbruikt bovendien veel minder brandstof.



3. De schoorsteen
ZORG VOOR EEN VOLDOENDE HOGE, SCHONE SCHOORSTEEN DIE GOED TREKT EN DIE GEEN BRON VAN ERGERNIS 
IS VOOR JE BUREN!

Vuur heeft zuurstof nodig. De schoorsteen trekt lucht uit je woning aan en voert verbrandingsgassen af. Dat 
lukt alleen met een schoorsteen die boven de nok van het dak en aanpalende gebouwen uitsteekt. Bovendien 
moet de diameter van het schoorsteenkanaal aan je kachel of haard zijn aangepast. Anders trekt de schoor-
steen slecht en vergroot het risico op een schoorsteenbrand. 

Als je regelmatig hout stookt, laat je schoorsteen dan minstens één keer per jaar door een vakman vegen. 
Zo wordt de diameter van het schoorsteenkanaal niet steeds kleiner, blijft je kachel goed branden en is een 
schoorsteenbrand nagenoeg uitgesloten. Dat het verbranden van gedroogde aardappelschillen hetzelfde effect 
zou hebben, is een fabeltje.
Hou bij de keuze van de plaats van je kachel ook rekening met waar de schouwmond zal uitkomen. Zorg voor 
een voldoende hoge schoorsteen en hou voldoende afstand t.o.v. naburige luchttoevoeropeningen zoals ra-
men, deuren en toevoeropeningen van een ventilatiesysteem. Zo hou je ook je buren te vriend.

4. De juiste praktijk
HOU DE ROOK EN DE VLAMMEN IN DE GATEN!

De ene kachel is de andere niet. Daarom is het ook niet mogelijk om precies te vertellen hoe je er het best hout 
in stookt. Volg de aanbevelingen van de fabrikant en pas in elk geval de volgende tips toe:

• Lang niet gestookt? Controleer met de hand of een lucifer of de schoorsteen goed trekt. Is dat niet het ge-
val, laat dan eerst enkele proppen onbedrukt papier zo dicht mogelijk bij het schoorsteenkanaal verbranden. 
Zo jaag je de koude lucht uit de schoorsteen.

• Steek de kachel aan met aanmaakhout of natuurlijke aanmaakblokjes. Gebruik geen krantenpapier, brand-
spiritus of paraffineblokjes.

• Leg het best brandbare materiaal bovenaan. Je legt dus best eerst je grotere blokken hout, dan wat kleinere 
takjes en dan je aanmaakblokjes. Dit lijkt niet logisch, maar onderzoek wijst uit dat er bij het aansteken  
minder ongezonde stoffen vrijkomen.

• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit de luchttoevoer niet af. Zo voorkom je onvolledige verbranding, geurhinder 
en ongezonde stoffen.

• Let op de kleur van de rook. Witte of nauwelijks zichtbare rook wijst op een goede verbranding. Donkere 
rook is een alarmsignaal.

• Bewaar de as in een onbrandbare, gesloten bak. Geef dit afval mee met het huisvuil.
• Stook liever niet op mistige, windstille dagen en evenmin bij temperatuurinversie, wanneer de onderste 

luchtlagen kouder zijn dan de bovenste (vb. als de rookpluim niet meer verticaal omhoog stijgt maar zich op 
een bepaalde hoogte horizontaal beweegt). De rook wordt dan slecht verdund waardoor roetdeeltjes neer-
slaan in je buurt.

• Zorg altijd voor voldoende verse lucht en wees hiervoor extra waakzaam wanneer het KMI waarschuwt voor 
CO-vergiftiging.

Bron: www.stookslim.be 



DOE MEE AAN DE GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN
De inschrijvingsperiode voor de groepsaankoop zonnepanelen werd verlengd tot en met 6 december.

De groepsaankoop in 5 stappen

1. inschrijven: Schrijf je  vóór 7 december gratis en vrijblijvend in op www.wijkiezen.be. 

2. persoonlijk voorstel: ontvang meteen je persoonlijk voorstel op basis van jouw inschrijvingsgegevens en 
met een indicatie van jouw kosten en opbrengst. 

3. jij beslist: Vind je het aanbod interessant? Dan heb je tot en met 6 december de tijd om het voorstel te ac-
cepteren. Intussen kan je met al je vragen terecht bij de helpdesk of op één van de informatieavonden. 

4. plaatsing: Als je beslist om in te gaan op het voorstel, dan neemt de winnende leverancier contact op voor 
een inspectie van je dak en wordt daarna de plaatsing van jouw zonnepanelen ingepland. 

Wie kan zich inschrijven? 
Alle inwoners van West-Vlaanderen die eigenaar zijn van het dak, of huurders die expliciete toestemming heb-
ben van de eigenaar, kunnen deelnemen. Ook als KMO, vzw of vereniging van mede-eigenaars (VME) kan je je 
inschrijven.

Meer info:

1. T 0800 26 829 (gratis; elke werkdag van 09u00 tot 17u00) of zonneenergie@wijkiezen.be www.wijkiezen.be  
(rubriek: veelgestelde vragen) 



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

DENTERGEM Iedere maandagvoormiddag van 8u30 tot 12u00 - Sociaal Huis, Kasteeldreef 1 (Wakken)

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

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

WINGENE Iedere woensdag- en vrijdagvoormiddag 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 
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