EnerGent
Van onderuit werken aan de Gentse energietransitie
ENERGENT:
WAT EN WAAROM?
EnerGent is een burgercoöperatie die investeert in projecten van energiebesparing en hernieuwbare energie. Het bedrijf
heeft zijn wortels in de Gentse Machariuswijk, bij de Buren van de Abdij, en in
middenveldorganisaties uit het Gentse.
Het idee achter EnerGent (en andere lokale energiecoöperaties) is dat burgers
een nauwe band krijgen met hernieuwbare energie: de energie is immers van
hen en de energie wordt ook zichtbaar in
de buurt. Hierdoor wordt het draagvlak
voor duurzame energie groter en gaan
mensen ook bewuster om met hun energie. Er zijn veel progressieve Gentenaars
met spaarcenten en de weg naar de
Gentse energietransitie is nog lang. Redenen genoeg dus voor een Gentse energiecoöperatie.

In december bestaat EnerGent, de Gentse burgercoöperatie die investeert in projecten van energiebesparing en hernieuwbare energie, drie jaar. Tijd om na te gaan
waar EnerGent momenteel mee bezig is en hoe de coöperatieve toekomst eruitziet.
Wijkwerven
In oktober 2015 koos EnerGent voor het bevorderen van ecologische woningrenovatie,
zoals het aanbrengen van isolatie en dubbel
glas. Het project kreeg de naam Wijkwerf.
Het Wijkwerfteam selecteert betrouwbare
aannemers die tegen afgesproken gunstige
tarieven werken en helpt bij de aanvraag
van vergunningen en premies. De eerste
wijkwerf, in Macharius-Heirnis, is bijna afgerond en intussen zijn al meer dan zeventig
woningen gerenoveerd of klaar voor renovatie.
De tweede Wijkwerf, in de wijk SluizekenHam, gaat van start in december 2016. Een
belangrijke partner daarbij is de Turkse
Unie, die de sterk vertegenwoordigde Turkse
gemeenschap in de wijk zal betrekken. Wijkwerf 2 biedt ook bijkomende energie-ingrepen aan: burgers kunnen nu ook
zonnepanelen op hun dak laten plaatsen en
de spouw in hun muren laten vullen met isolerend materiaal.

Gent Zonnestad
EnerGent wil alle Gentenaars ervan overtuigen om hun dak vol te leggen met zonnepanelen. Waarom ook niet? Zonnepanelen zijn
intussen heel wat duurzamer en ook esthetisch steeds aantrekkelijker. Ze zijn zowat
de meest interessante investering en bovendien zijn er goedkope energieleningen beschikbaar en verloopt de installatie erg snel.
Voor deze ‘zonne-explosie’ zullen de mensen van EnerGent in het voorjaar van 2017
een grote campagne voeren op stadsniveau.
Onder het motto ‘Gent Zonnestad’ willen ze
Gent ombouwen tot een kleine energiecentrale en daarbij zoveel mogelijk geïnteresseerde partners betrekken. Het volstaat om
hen even te bellen om op korte termijn een

betrouwbare zonne-installatie aan een
goede prijs op je dak te hebben. Ze mikken
ook sterk op doelgroepen die moeilijker te
bereiken zijn, zoals bewoners van appartementen en huurders.

Grote projecten
Na zijn driejarig bestaan had EnerGent liefst
een mooi palmares voorgelegd met windmolens, zonneparken en elke andere mogelijke
vorm van innovatieve, duurzame energie.
Helaas duurt het in onze streken vijf jaar om
een windmolen te ontwikkelen en is de zon
nog maar net boven de horizon. De coöperatie heeft goede hoop dat de bouw van het
veelbesproken Eneco-windmolenpark in
Melle, waarin EnerGent voor 20% participeert, in 2017 van start kan gaan. De realisatie is nog altijd afhankelijk van één enkel
individu, dat ruim buiten de slagschaduw
woont maar meent dat een windmolen niet
mooi is. Daarnaast werkt EnerGent aan enkele andere windprojecten in de ruime omgeving van Gent. Bovendien komt ook een
middelgroot zonneproject (± 100 kWp) in de
Gentse binnenstad in zicht.

Open voor nieuwe ideeën
Andere zaken die de mensen van EnerGent
bezighouden? “We onderzoeken of we kunnen investeren in energie-installaties van
cohousingprojecten. Onder leiding van de
stad Gent zoeken we via het project ‘Buurzame stroom’ hoe we in Sint-Amandsberg
zonnestroom kunnen opwekken en op buurtniveau de energieproductie en -consumptie
op elkaar kunnen afstemmen. Hoewel EnerGent al kan rekenen op een enthousiaste
ploeg van (vooral) vrijwilligers, kunnen we
elke helpende hand gebruiken. Hoe meer
vrijwilligers, hoe sneller we dingen kunnen
realiseren.”

Wil je de Wijkwerf ook graag in je eigen wijk zien langskomen? Stuur dan een mailtje aan wijkwerf@energent.be. Voor toekomstige wijkwerven zoekt EnerGent immers altijd naar partnerschappen met geëngageerde wijkbewoners. Woon je niet in een van de al vastgelegde
Wijkwerfwijken, maar ben je toch geïnteresseerd om je woning te renoveren, dan kan dat ook! Meer informatie over de campagne Gent
Zonnestad is binnenkort ook te vinden op www.energent.be.
Ook wie zelf nog ideeën heeft voor energie-investeringen in en rond de stad, kan altijd vrijblijvend contact opnemen via info@energent.be.
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