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Oostende 

aansluiten stadhuis warmtenet: 

Het stadhuis van Oostende wordt aangesloten op het recent 

aangelegd warmtenet. Hiermee wordt het goede voorbeeld 

gegeven naar andere gebouweigenaars en bewoners. Ook de 

andere stadsgebouwen zullen in de toekomst aangesloten worden 

op het warmtenet. 

98.160 

Kuurne 

aansluiten 4 publieke gebouwen op warmtenet: 

De gemeente Kuurne wenst in het centrum van Kuurne een zo 

uitgebreid mogelijk warmtenet te voorzien. In functie van de 

haalbaarheid van de eerste fases, engageert Kuurne zich om 4 

publieke gebouwen gelegen langsheen het traject aan te sluiten: de 

bibliotheek, de kleuter- en basisschool in het centrum, het 

gemeentehuis en het sociaal huis.  

100.000 

Veurne 

aansluiten warmtenet: 

De Stad Veurne verhuist haar hoofdzetel van haar stedelijke 

muziekacademie naar de gelijkvloerse verdiepingen van de 

Suikertoren om in optimale omstandigheden deeltijds 

kunstonderwijs te kunnen organiseren.  De Stad wil het complex 

laten aansluiten op het lage temperatuur warmtenet dat er 

uitgerold wordt en waarvan de bron restwarmte is van een 

aardappelverwerkend bedrijf.  

43.560 

SociaalAktiefonds 

Zonnepanelen op dak: 

Bond Moyson (Sociaal Aktiefonds vzw) wil samen met haar leden 
(106.000 gezinnen in WVL) bouwen aan een duurzame toekomst. 
Samen met haar partners worden concrete initiatieven genomen 
om ervoor te zorgen dat iedereen op een ontzorgende en 
betaalbare manier kan deelnemen aan dé uitdaging van de 
toekomst: de energietransitie. Het gaat over de oprichting van een 
ledencoöperatie, de energetische renovatie van het patrimonium 
met een concreet voorbeeldproject van een zonnedak op het 
gebouw van het hoofdkantoor. Het is dit voorbeeldproject op het 
hoofdkantoor dat subsidie ontvangt van de Provincie. 

  

50.000 

IVBO 

aansluiten appartementsgebouwen op warmtenet Papenplein: 

Het bestaande appartementsgebouw Vivendo aan het Papenplein te 
Brugge, bestaande uit ca. 71 appartementen gebouwd in ca. 1978 
wordt momenteel verwarmd door middel van elektrische 
verwarming. Sanitair warmwater wordt er voorzien door individuele 
elektrische boilers. De doelstelling van het project is om samen met 
Vivendo de elektrische verwarming en elektrische boilers te 
vervangen door warmtevoorziening voor ruimteverwarming en 
sanitair warmwater geleverd door het warmtenet van IVBO Brugge. 
De warmteproductie van dit warmtenet wordt voorzien door 
afvalverbranding.  

100.000 



Deltagroep 

Kringwinkel 

Relighting: 

Het project omvat een studie van het energieverbruik in de centrale 

zetel van Deltagroep Kringwinkel en in De Kringloopwinkel Beveren-

Leie. Door de verlichtingsinstallaties te vervangen naar 

energiezuinige verlichting, zal het verbruik en de CO² uitstoot fors 

dalen. 

98.422,64 

Kanaal 127 

duurzame inrichting atelier: 

Op de site Kanaal127, ooit een textielfabriek, werden in het 

verleden 4 ateliers voor sociale ondernemingen gebouwd. Deze 

worden geleiden omgevormd tot werkplekken voor creatieve en 

ambachtelijke makers. Op de site zijn kantoren, ateliers en een 

parkzone. Er wordt  gestart met een pilootproject in één van de 4 

ateliers uit 2000 en richten die duurzaam in om er verschillende 

ondernemingen collectief te huisvesten. Later volgen de andere 

ateliers en kantoorruimtes. 
 

15.125 

SpesNostra 

aansluiten warmtenet: 

De school wil een forse CO2-reductie realiseren over de hele 

campus tegen 2023 door de aansluiting van 3 gebouwen op het 

warmtenet Harelbeke-Kuurne.  

100.000 

Koekelare 

renovatie sporthal: 

De bestaande sporthal dateert van 1970. In de jaren 1980 werden 

de kleedkamers vervangen. De renovatie bestaat nu het na-isoleren 

van de daken en gevels van de sporthal en de integrale vervanging 

van de kleedkamers. Er wordt ook relighting van de volledige 

sporthal voorzien. Sanitair warm waterproductie gebeurt d.m.v. 

zonneboilerinstallatie. Verder wordt er een ventilatiesysteem met 

warmterecuperatie voorzien.  

100.000 

Vondels 

oud gebouw vervangen door nieuwbouw 

Er wordt een verouderde energieslurpende alleenstaande woning 

met 8 kamers en een leefgroep voor mensen met een beperking 

afgebroken en vervangen door een energiezuinige nieuwbouw voor 

16 bewoners met een beperking. Daarnaast kunnen 2 in gebruik 

genomen locaties geschrapt worden. Bijgevolg zullen enkele 

cliënten in de regio Ieper dankzij de dalende energiekost een lagere 

woonkost genieten. 

100.000 

Menen 

renovatie dak: 

De Steiger is een van de oudste cultuurcentra in Vlaanderen. Het 
werd geopend in 1979 en verbouwd in 2004. De huidige werken 
kaderen in een groter geheel van werkzaamheden om tot een totale 
renovatie te komen van zowel het CC De Steiger, de 
stadsbibliotheek als de aangrenzende sportzaal. Er wordt 
geïnvesteerd in de isolatie van het dak.   

100.000 

Kortrijk 

deelfabriek: isolatie, warmtepomp, PV: 

De Deelfabriek is een ontmoetingsplek waar duurzame burger-, 

buurt- en stadsinitiatieven elkaar vinden en versterken. Delen, 

ruilen en herstellen staan centraal. De stad faciliteert door deze 

100.000 



lokale burgerinitiatieven een plek te geven in de oude 

brandweerkazerne, een monument daterend uit het interbellum dat 

nu herbestemd wordt tot Deelfabriek. De duurzaamheidsprincipes 

binnen het concept van de Deelfabriek worden ook omgezet in de 

praktijk door te kiezen voor duurzame technieken. 

Poperinge 

HE en batterij 

De stedelijke sportzone en de stedelijke technische dienst liggen 

dicht bij elkaar, met elk een groot energieverbruik. De bedoeling is 

om minstens 40% van het elektriciteitsverbruik ter plaatse en 

hiernieuwbaar produceren. Daarnaast wordt er ook ingezet op 

autoconsumptie van minstens 90% door beide sites met elkaar te 

verbinden, een kleine batterij te voorzien en enkele optimalisaties 

door te voeren. Als aanvulling op en naast extra PV-panelen bieden 

twee kleine windmolens dan ook een antwoord op de 

gemeenschappelijke verbruikscurve van beide sites. 
 

100.000 

Roeselare 

one-stop-shop collectieve wijkrenovatie: 

Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten in Roeselare jaarlijks 

1.300 van de ongeveer 30.000 woningen gerenoveerd worden. Uit 

onderzoek blijkt dat geld, gebrek aan kennis en hinder door de 

renovatiewerken de grootste drempels zijn om als burger een 

renovatie aan te vatten. Uit een collectief ontzorgingsproces met 

een one-stop-shop in één wijk in Roeselare (Krottegem), moet 

blijken of dit een antwoord kan zijn om de renovatiesnelheid te 

doen toenemen.  

100.000 

Brugge 

Hernieuwbare energie voor eco-sociaal deelhuis de Pastorie: 

Het pastoriegebouw in de buurt Sint-Pieters wordt omgevormd tot 

een eco-sociaal deelhuis, waar de voordelen van de deeleconomie 

tastbaar worden voor (kwetsbare) inwoners van Sint-Pieters 

(Brugge). De Pastorie wordt gerenoveerd op een robuuste en 

eenvoudige manier tot bijna energieneutraal.  Daarnaast wordt een 

kleinschalig systeem van ‘energiedelen’ ingevoerd.  

100.000 

Pleegzorg 

Deelwagens: 

Dit project voorziet de efficiënte en duurzame inzet van elektrische 

deelmobiliteit als interne dienstwagens en externe deelwagens. De 

deelwagens dienen voor de medewerkers, de burger en ook 

pleegzorggebruikers als bijkomend alternatief voor vervoer bij 

contacten, vrijetijdsmogelijkheden en begeleiding. Pleegzorg West-

Vlaanderen faciliteert zo de evidente verbindingen tussen ouders, 

pleegkinderen, pleegouders en begeleiders. 

69.429,80 

Leiedal 

energie delen op bedrijfsverzamelgebouw: 

Intercommunale Leiedal ontwikkelt zelf voor de eerste keer een 
bedrijfsverzamelgebouw op de site Nelca in Lendelede. Het voorstel 
is om op het dak van het gebouw een PV-installatie te voorzien van 
104 PV-panelen. Deze installatie zal de hernieuwbare energie 
leveren voor een aantal gedeelde, energie-intensieve installaties:  
• een collectieve elektrische hoogstapelaar  

69.416,25 



• 3 laadpalen met elk 2 laadpunten voor elektrische wagens, voor in 
totaal 6 laadpunten  

• een verlichtingssysteem voor de laad- en loszones en parking, op 
batterij  
 
De bedrijven die zich in het bedrijfsverzamelgebouw zullen 
huisvesten kunnen van deze voorzieningen gebruik maken.  

 


