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Dit is een informatieblad, géén reclamedrukwerk!

Voorwoord
Beste lezer,
Ongetwijfeld is het je al opgevallen, de afvalkrant
heeft er een nieuw zusje bij … de klimaatkrant!
Samen met haar gemeenten wil IGEAN het lokale
energie- en klimaatbeleid verder uitbouwen.
Heel wat van onze gemeenten hebben het
burgemeestersconvenant ondertekend en gaan
hiermee de uitdaging aan om minder energie
te verbruiken op hun grondgebied. Om dit
engagement te ondersteunen, organiseren we een
heleboel acties rond duurzame thema’s.
Ik nodig je alvast uit om de voordelen van
elektrisch fietsen te ontdekken. Ook voor wie gaat
bouwen en verbouwen valt er in deze krant heel
wat te ontdekken. Misschien heeft je huis wel nood
aan dakisolatie en kan je deelnemen aan onze
groepsaankoop. En voor wie niet goed weet waar
te starten met renoveren is er de renovatie-audit.
Alvast veel leesplezier.

Jouw gemeente
zet zich in
voor het klimaat.
Jij ook?
Dat we iets moeten doen tegen de klimaat
verandering mag duidelijk zijn. Maar hoe en
waar beginnen? Misschien heb je jezelf deze
vraag ook al gesteld. Misschien ben je zelfs
al begonnen met het isoleren van je dak of
laat je de auto bewust wat meer aan de kant.
Maar kan je daarmee een verschil maken?
Ook je gemeente denkt na over deze vragen. En ze wil nog een stapje verder gaan: actie ondernemen! Daarom
nemen onze gemeenten eigen initiatieven op maat van de inwoners. Bovendien hebben 23 van onze gemeenten
het burgemeestersconvenant ondertekend. Dit is een initiatief van de Europese commissie. Reeds 7.500
Europese steden en gemeenten hebben het engagement onderschreven om minder energie te verbruiken en de
uitstoot van CO2 te verminderen. We staan er dus niet alleen voor.
De gemeenten willen het goede voorbeeld geven en bekijken eerst
hun eigen werking kritisch: Zijn de gebouwen voldoende geïsoleerd?
Kunnen er nog oude stookplaatsen vervangen worden door
energiezuinige ketels? Hoe kunnen we het aantal autokilometers
verminderen? Daarnaast kijken zij ook naar het energiegebruik van
bedrijven, gezinnen, scholen, ziekenhuizen, ... De bedoeling is om
minstens 20% energie te besparen tegen 2020 in al deze sectoren.

Erik Broeckx
Voorzitter IGEAN

IGEAN gaat samen
met de gemeenten op
weg om deze straffe
doelstellingen te
behalen.

Groepsaankoop elektrische fietsen
Doe nu je voordeel!
Weer of geen weer
Comfortabel fietsen zonder zweten

Sportief
Vervoersmiddel én dagelijkse portie beweging

Altijd parking
Vlakbij parkeren zonder stress

Tijdswinst
Snel en zonder files op je bestemming

Minder CO2

Draag je steentje bij aan een beter klimaat

Karretje volgeladen
Kinderen of boodschappen vervoeren is geen probleem
met een elektrische bakfiets

Duur?
Goedkoper dan autorijden

ELEKTRISCH FIETSEN: OOK IETS VOOR JOU?
Voor iedereen die woont of werkt in Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Niel, Rumst, Schoten,
Wijnegem, Wommelgem, Zandhoven of Zwijndrecht organiseert IGEAN een groepsaankoop elektrische fietsen en bakfietsen.
Kom op één van onze testdagen uitproberen of elektrisch fietsen ook bij jou past:
• 18 november van 10 - 12u in fuifzaal Eskapade, Kapelsesteenweg 123, Kapellen
• 25 november van 10 - 12u in GC Predikherenvelden, Seringenlaan 2A, Rumst
• 26 november van 13 - 16u in OVLE college, Rombaut Keldermansstraat 33, Edegem
• 17 december van 13 - 17u in de Populier, Populierenhoeve 22, Zandhoven
Meer info vind je op www.igean.be
Verantwoordelijke uitgever: J. Bridts, Doornaardstraat 60, 2160 Wommelgem. Deze krant is gedrukt op 100 % gerecycleerd papier, op een ecologisch verantwoorde manier ontinkt.
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Nieuwbouw of verbouwing
Gratis duurzaam bouwadvies door Kamp C

Bouwen en verbouwen
doe je met een

Heb je vragen over isolatie, ventilatie, verwarming of
keuze van materialen?
Is je woning conform de nieuwe wetgevingen? Met het
bouwadvies geraak je op de juiste weg. In een persoonlijk
gesprek overloopt een onafhankelijk professioneel
adviseur de duurzame mogelijkheden voor jouw bouw- of
verbouwplannen.

Denk je aan renoveren?
Start dan zoals Tim en Sofie
met een plan!

Vraag advies voordat je de bouwaanvraag indient
Heb je nog geen volledig uitgewerkt plan, geen nood. Ook met
een ruwe schets en eventueel een aantal foto’s kunnen we al
aan de slag.

Het advies is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

plan!

geven
Sommige gemeenten
je een premie!

Je woning energiezuinig maken lijkt
een hele opdracht. Gelukkig kan een
renovatie-audit je daarbij helpen.
Tijdens zo’n audit wordt je woning
onder de loep genomen door een
expert, die alle onderdelen van je
woning bekijkt.

“Met het overzichtelijke verslag weten
we nu écht waar te beginnen! Het verslag
geeft ons duidelijke richtlijnen wat we
eerst moeten doen en hoe we dat best
aanpakken. Nu hebben we het gevoel
dat we écht kunnen starten met de
verbouwing”, vertelt Sofie.

Hoe maak je
een afspraak?
Voor elk bouwadvies
maak je vooraf een
afspraak. Dit kan in je
gemeente.
Meer info vind je op
www.igean.be

Meer weten ?

De renovatie-audits worden uitgevoerd
tegen een vastgelegde prijs van
545 euro (incl. btw).
Meer info vind je op www.igean.be.

Bespaar met de IGEAN-energielening
Maak gebruik van een goedkope
lening voor energiebesparende
investeringen en merk het effect
van energiezuinige materialen en
technieken in je portemonnee!
Kijk eens binnen in onze huisjes en
ontdek de vele mogelijkheden van
de IGEAN-energielening.

Renteloos, 1%
of aan 2% vaste
rentevoet

huurders, verhuur
ders, eigenaars en
niet-commerciële
instellingen

Alle werken
dak-, muur- of
vloerisolatie , hoog
rendementsglas, ...

Meer info:
energielening@
igean.be
03 350 08 25

geld lenen kost ook geld

Groepsaankoop
dakisolatie
Heeft jouw dak ook nood aan een (extra) isolatielaag?
Wist je dat er tot 30% van de warmte gewoon ‘verdwijnt’
via een slecht of niet-geïsoleerd dak? Hoog tijd dus om
deze energievreter grondig aan te pakken!
Met de groepsaankoop dakisolatie helpt jouw gemeente
in samenwerking met IGEAN je graag op weg.
In het najaar organiseren we in je buurt een infomoment
waarop je de gekozen dakdekkers en hun producten
zelf kan beoordelen. De uitvoering van de werken wordt
voorzien in het voorjaar van 2018.

Met een groepsaankoop
kan je zonder zorgen
s
én voor een lagere pr ij
tsen.
dakisolatie laten plaa
Doe nu je voordeel met onze
groepsaankoop!
Tot eind 2017 kan je vrijblijvend
inschrijven via www.igean.be
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Bouw of verbouwplannen?
Kom dan zeker langs op de woon- en energiebeurzen in
onze regio.
Bezoekers kunnen infosessies en workshops bijwonen over
de nieuwste isolatiematerialen, verwarmingssystemen,
woningaanpassingen,… en ze kunnen praten met energie- en
mobiliteitdeskundigen en lokale aannemers.
Daarnaast zijn er tal van informatieve stands met de focus op
lokale expertise en duurzaam bouwen en verbouwen. Ook kan
je lezingen bijwonen, kleine tentoonstellingen bezoeken en een
advies op maat krijgen over je bouw- of verbouwproject.
Wij willen graag
jouw ideeën horen!
Heb je zelf een leuk
idee over energie
besparen of neem
je al initiatief? Kom
dan zeker langs op
de IGEAN stand en
vertel het ons!

WOON &
ENERGIEBEURS

Woon- en energiebeurzen in de regio:

GRATIS
TOEGANG

• Zondag 26 november van 10 - 16u in het OLV college te Edegem
• Zondag 17 december van 13 - 17u in de Populier te Zandhoven
• Zondag 21 januari van 13 - 17u in de Ruiterhal te Brasschaat

