PERSBERICHT
Winnaar wandelwedstrijd ‘Bloemekenswijk Lievegem
Renoveert!’ in de bloemekes
8 juli 2021 – Schepen Gerrit Van Brabandt, bevoegd voor klimaat en milieubeheer in de gemeente Lievegem,
reikte gisteren de prijs uit van de wandelwedstrijd in het kader van het project “Bloemekenswijk Lievegem
renoveert!”.
De wandelwedstrijd hoorde bij het wijkrenovatieproject
“Bloemekenswijk Lievegem renoveert!”. Via het project
wensten de gemeente Lievegem en de andere
projectpartners een renovatiedynamiek te creëren in de
Bloemekenswijk. Zo werd van iedere voorgevel in de wijk
een gratis warmtescan gemaakt en konden inwoners
langsgaan in een mobiel energieloket voor gratis
renovatieadvies. Om het project kenbaar te maken en
inwoners
te
informeren,
werden
diverse
communicatieacties georganiseerd, zoals de wandeling
door de wijk.
De wandeling die in het teken stond van renoveren en
isoleren, liep tot 31 mei 2021. Op 11 plaatsen in de
Bloemekenswijk stonden panelen met info over
verschillende renovatiemaatregelen zoals zonnepanelen,
isoleren, warmtepomp, dakisolatie,….Aan ieder paneel
waren één of meerdere wedstrijdwoorden gekoppeld die de
deelnemers moesten samenvoegen tot een vraag. Uit de
poel van deelnemers die deze vraag correct beantwoorden,
werd mevrouw Katty Smet als winnares geselecteerd. Zij
ontvangt een Lievegembon ter waarde van 50 euro om
lokaal te shoppen.

De projectpartners wensen mevrouw Katty Smet van harte proficiat met de prijs.

Bloemekenswijk Lievegem renoveert!
In cijfers
• 664 voorgevels gescand voor een
warmtefoto
• 159 gezinnen gingen langs in de
energiemobiel of het gemeentelijk
energieloket
• 42 aanvragen voor een
renovatieadvies aan huis
• 17 aanmeldingen voor
groepsaankoop dak- en
zoldervloerisolatie
Winnares Katty Smet en Schepen Gerrit Van Brabant

Dankzij het project “Bloemekenswijk Lievegem renoveert!” bezochten 159 van de 664 gezinnen de energiemobiel
of het energieloket van de gemeente. 42 gezinnen schreven zich in voor een gratis renovatie-advies in huis en
17 gezinnen meldden zich aan voor de groepsaankoop dak- en zoldervloerisolatie.
Het project “Bloemekenswijk Lievegem renoveert!” is een initiatief van de gemeente Lievegem, Energiehuis
Veneco, Woonwijzer Meetjesland en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidie voor Energieambassadeurs van de Provincie OostVlaanderen en de financiële steun van de gemeente Lievegem. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van
de Provincie begeleidt het project.
Extra informatie
Uitgebreide informatie over het gehele project vindt u terug op de website www.lievegem.be/bloemekenswijk
De Provincie Oost-Vlaanderen biedt met steun van de gemeente gratis renovatieadvies aan huis voor alle
woningeigenaars in Lievegem. Info en inschrijven voor een afspraak kan via www.bouwwijs.be/bouwadvies-enpremies/renovatieadvies.
Heb je zelf ook een leuk idee om de energietransitie te stimuleren?
Dan kan je via Energieambassadeurs tot 20.000 euro aan subsidie krijgen.
De Provincie Oost-Vlaanderen lanceert periodiek een subsidiecall “Energieambassadeurs” om projectideeën te
steunen die bijdragen aan de energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. Heb je als onderneming,
vereniging, school, stad, gemeente of intergemeentelijke samenwerking een leuk projectidee, dien dan vóór 1
september 2021 jouw projectidee in. Je maakt kans op een financiële steun tot 20.000 euro.
Uitgebreide info vind je op www.oost-vlaanderen.be/energieambassadeurs.
Contact
Veneco:
Yves Van den Bossche, Stafmedewerker, 09 218 98 37, yves.vandenbossche@veneco.be
Wendy Van Laere, PR-verantwoordelijke, 09 218 99 13, wendy.vanlaere@veneco.be
Lievegem:
Gerrit Van Brabandt, Schepen bevoegd voor klimaat, 0477 20 34 34, gerrit.vanbrabandt@lievegem.be
Sophie Steyaert, Team omgeving, 09 396 23 00, sophie.steyaert@lievegem.be
SOM vzw – Woonwijzer Meetjesland:
Vicky Roegiers, Woonadviseur, 0487 75 36 28, vicky@woonwijzermeetjesland.be

