Woonwijzer Waasland
Maak een afspraak
Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op de planning? Vragen rond thermografische scans
of de zonnekaart? Woonwijzer Waasland helpt je verder!
Je kan er onder meer terecht voor begeleiding en ondersteuning bij:
 het aanvragen van premies en de Vlaamse energielening
 het vergelijken of wisselen van energieleverancier of vragen over je energiefactuur
 aanvragen en vergelijken van energetische renovatiewerken
 het EPC attest, thermografische informatie en de zonnekaart

Maak een afspraak
Woonwijzer Waasland heeft een loket in alle Wase gemeentes. Je vindt Woonwijzer Waasland iedere vierde
maandagvoormiddag in het Welzijnshuis. Maak best eerst een afspraak zo is er voldoende tijd om je te helpen. Een
afspraak maak je via Interwaas of het Welzijnshuis.
Deze afspraak kan in eender welke gemeente plaatsvinden. Als inwoner van Sint-Gillis-Waas kan je bijv. ook terecht
op het zitmoment in Stekene en omgekeerd.

Waar en wanneer vind je Woonwijzer Waasland?
 Sint-Gillis-Waas (Welzijnshuis): elke vierde maandagvoormiddag
 Beveren (sociaal huis): elke woensdagvoormiddag
 Kruibeke (gemeentehuis): elke tweede maandagvoormiddag
 Lokeren (stadhuis): elke maandagnamiddag
 Moerbeke (gemeentehuis): elke tweede dinsdagvoormiddag
 Sint-Niklaas (Energiehuis): elke dinsdag en donderdag
 Stekene (gemeentehuis): elke derde donderdagvoormiddag
 Temse (sociaal huis): elke eerste én derde maandagvoormiddag
 Waasmunster (sociaal huis): elke eerste maandagvoormiddag
Tijdens schoolvakanties kan de planning van de zitmomenten worden aangepast.

Sint-Gillis-Waas renoveert
Sinds 2020 wil de gemeente Sint-Gillis-Waas samen met de Provincie Oost-Vlaanderen particuliere woningeigenaars
een helpende hand reiken om te BENOveren. Beter renoveren dus, met hogere ambities op vlak van
energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Als je plannen hebt om te renoveren, kan je als inwoner van onze gemeente gratis renovatieadvies aan huis
ontvangen. Een deskundige van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen maakt samen met jou de huidige staat
van je woning op en stelt een stappenplan voor om je woning klaar te maken voor de toekomst
Meer info over renovatieadvies en de mogelijkheid om een afspraak te maken vind je op www.sint-gilliswaas.be/sint-gillis-waas-renoveert
Maak een afspraak

contactinformatie
Woonwijzer Waasland (zitdag in het Welzijnshuis)
Welzijnshuis (ingang 2)
Zwanenhoekstraat 1A
9170 Sint-Gillis-Waas

03 500 47 40
 woonwijzerwaasland@interwaas.be

https://www.interwaas.be/klimaat-en-energie

Openingsuren deze week
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

Wonen en patrimonium
Welzijnshuis (ingang 2)
Zwanenhoekstraat 1A
9170 Sint-Gillis-Waas

03 202 80 11
 wonen@sint-gillis-waas.be

Openingsuren deze week
Vandaag gesloten
Morgen gesloten
Alle informatie

