


De warmste wijk renoveert
IOK zal de komende 3 jaar zes wijken in de Kempen begeleiden in 

een  wijkrenovatie. Jouw wijk is één van de gekozen wijken.

Wat is een wijkrenovatie?
Je hebt renovatieplannen, je wilt bijvoorbeeld je dak isoleren. 

Welnu, de kans is heel groot dat er in jouw wijk nog een aantal 

mensen zijn die met dezelfde plannen rondlopen. Een wijkrenovatie 

brengt die mensen samen. Met ondersteuning van IOK gaan jij en 

je buren samen aan de slag… en dat heeft heel wat voordelen!

energiezuiniger
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Samen renoveren, wat zijn de voordelen?
IOK zorgt voor de nodige gratis ondersteuning en ontzorging en 

geeft je advies tijdens het renovatieproces. 

•	 Je krijgt een blik op je beginsituatie door het invullen van een 
zelfscan.

•	 Je krijgt een voorstel van mogelijke maatregelen inclusief:
•	 vermoedelijke kostprijs
•	 mogelijke premies
•	 vermoedelijke terugverdientijden
•	 financieringsmogelijkheden

•	 Je kan deelnemen aan een lokale samenaankoop. IOK zal 
op basis van de interesses in de wijk deze samenaankoop 
coördineren. Zo proberen we samen met een trekkersgroep 
uit de wijk betere prijzen en voorwaarden te bedingen en je 
zorgen maximaal over te nemen.

•	 Je renoveert samen met je buren. Je kan ervaringen delen en 
je wijk wordt letterlijk warmer!

•	 Bovenstaande begeleiding is volledig gratis voor jou.

IOK zal de renovaties echter niet financieren. De investering zal je 

dus zelf moeten dragen.

Je huis is klaar voor de toekomst

Je huis is meer waard

Je verhoogt je wooncomfort

Je verlaagt je energiekosten

Het milieu is erbij gebaat

Waarom renoveren?

€



Wat staat er op het menu?
Onderstaande maatregelen hebben rechtstreeks invloed op 

je wooncomfort, het klimaat, de waarde van je woning en je 

energiefacturen. Deze maatregelen kunnen dus op het programma 

staan tijdens de wijkrenovatie.

Wanneer kan ik 
best renoveren?

dakisolatie zoldervloerisolatie ramen en deuren gevel/spouwisolatie

ventileren condensatieketel warmtepomp

zonnepanelen zonneboiler

isoleren

technieken



Wanneer kan ik 
best renoveren?

Is je ketel
ouder dan 

15 jaar?

Heb je nog 
enkele 

beglazing?

Zijn de
buitenmuren

niet geïsoleerd?

Ligt er
onvoldoende 

isolatie
op je dak?

Renoveer
mee!



Isoleren, doe ik het goed?
Via de schil (dak, gevels, ramen en deuren, vloer) van je woning 

gaat veel warmte verloren. 

De schil van je woning isoleren is een belangrijk deel van de 

renovatie van je woning. Het warmteverlies naar buiten zal 

drastisch afnemen en dat merk je snel aan je energieverbruik en je 

wooncomfort.

Schoorsteen
≈ 20 %

Dak
≈ 30 %

Muur
≈ 25 %

Naden
≈ 5 % Vloer

≈ 7 %

Ramen
≈ 13 %



Naast isoleren is ook ventileren belangrijk om de kwaliteit van 

de binnenlucht te garanderen. Door een goede combinatie van 

isolatie en een goed gekozen ventilatiesysteem voorkom je 

schimmelvorming en zorg je voor een gezonde en aangename 

leefomgeving.

VERLUCHTEN

VENTILEREN

Ramen of deuren tijdelijk
open zetten voor ‘frisse lucht’

Combinatie van raam, deur-  of 
gevelroosters en/of een mechanische 

ventilator en aan- en afvoerkanelen



De warmste wijk renoveert… 
hoe verloopt het? 

Heb je interesse? Vul dan zeker de zelfscan in. Dit kan via 

www.kempen2020.be. Geen internet? Geen probleem! Vul de 

zelfscan op papier in en deponeer hem in de Warmste Wijk 

brievenbus in je wijk.

De inwoners worden geïnformeerd over het beste aanbod en 

kunnen hier vrijblijvend op inschrijven.

IOK bezorgt je een lijst met mogelijke maatregelen. Jij kiest 

welke maatregelen je wil uitvoeren.

IOK helpt je bij het aanvragen van de premies en het opvolgen 

van je energieverbruik.

De wijkrenovatie start met een infosessie in de wijk. Hou je 

brievenbus in de gaten voor de juiste datum.

De trekkersgroep vraagt met ondersteuning van IOK prijzen 

voor de ingrepen bij aannemers en beoordeelt deze.

De vastgelegde werken worden uitgevoerd.
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Dit project kadert binnen SHINE, een project gesubsidieerd door Interreg 2 Zeeën en het 
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 


