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Benieuwd naar de warmtefoto van jouw huis? Maar je afspraak voor een persoonlijk
gesprek
Beste inwoner van Esen,
Op zondagavond 6 december 2020 reed de thermocar door de straten van Esen om de
voorgevels van meer dan 700 huizen te scannen op energieverliezen. Dit gebeurde in het
kader van het project ‘Energieke Dorpen’, een project dat tot doel heeft om inwoners van
drie Westhoekdorpen te helpen bij het energiezuinig maken van hun woning én het
produceren van meer hernieuwbare energie.
Een gevelscan is een relatief nieuwe meettechniek. Een speciale infraroodcamera,
gemonteerd op het dak van een auto, brengt de energieverliezen via muren,
buitenschrijnwerk, rolluikkasten, garagepoorten … in beeld. Na de verwerking van alle
beelden kan elke inwoner, via een unieke warmtefoto van zijn of haar woning, weten
hoeveel en waar energie verloren gaat. Een unieke kans!
Die verwerking is ondertussen gebeurd. We zijn dan ook blij te kunnen aankondigen dat de
warmtefoto van jouw huis beschikbaar zal zijn tijdens een zitdag op donderdag 18 maart,
woensdag 24 maart of dinsdag 30 maart. Samen met een adviseur, die hiervoor werd
opgeleid, interpreteren we de warmtefoto van jouw woning. Dit duurt niet meer dan 15
minuten.
De zitdag verloopt veilig en conform alle coronaregels. Blijft je desondanks toch liever thuis
of ben je niet vrij op het moment van de zitdagen geen probleem, alle info op bijgevoegd
formulier.
Met vriendelijke groeten
De algemeen directeur
Marie Herman

De burgemeester
Lies Laridon

Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend
door de bevoegde personen op grond van het decreet lokaal bestuur.
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Praktische info over de zitdagen
Wanneer?
•
•
•

Donderdag 18 maart tussen 19u00 en 21u00
Woensdag 24 maart tussen 14u00 en 16u00
Dinsdag 30 maart tussen 19u00 en 21u00

Elk adviesgesprek duurt ongeveer 15 minuten.
Waar?
OC Ingelram
Roeselarestraat 18
Corona?
• Omwille van de coronamaatregelen vinden alle gesprekken plaats na afspraak.
• Kom niet te vroeg aub.
• U mag de zaal niet zelf betreden maar u wacht buiten aan de ingang tot iemand je
komt halen.
• Respecteer steeds de anderhalve-meterregel en draag een mondmasker.
• De tafel van het gesprek wordt ontsmet en we voorzien voldoende afstand tussen jou
en de adviseur.
Inschrijven?
Is noodzakelijk via www.energiekdorpesen.be of telefonisch op het nummer 051 51 93 55
bij Nancy Terrière van de Provincie West-Vlaanderen.
Blijft je toch liever thuis of ben je belet?
Maak een afspraak na 1 april met één van de medewerkers van WoonWinkel West of het
stadsbestuur van Diksmuide voor de interpretatie van jouw warmtefoto. De warmtefoto
blijft het ganse jaar beschikbaar voor consultatie.
Contacteer stad Diksmuide: 051 79 31 42 of duurzaamheid@diksmuide.be
Contacteer WoonWinkel West: 051 5193 53 of info@woonwinkelwest.be
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