
1.  Ecobouwers Opendeur

Op 11, 12, 18 en 19 november 2017 e.k. krijgt u via 
« Ecobouwers Opendeur » opnieuw de kans om op 
een originele en concrete manier  kennis te maken 
met voorbeelden van duurzame constructies en 
renovaties in het Brussels Gewest. Bewoners 
zullen uitzonderlijk hun huis openstellen en hun 
ervaringen delen. Gedurende ongeveer anderhalf 
uur zullen ze bezoekers ontvangen in kleine groepjes 
en vragen beantwoorden, waarbij ze uitleggen hoe 
ze hun keuze voor energie, isolatie, verwarming, 
materialen,… hebben gemaakt. Er zullen ook 
twee rondleidingen worden georganiseerd: 
een rondleiding tijdens de week om kennis te 
maken met scholen die op een duurzame manier 
werden gebouwd of gerenoveerd en een andere 
rondleiding om passieve voorbeeldgebouwen te 
bezoeken, in samenwerking met het Passiefhuis 
Platform. 
Meer info op www.ecobatisseurs.be/nl.

2.  Eerste Belgische Salon van de Mede-
eigendom 

Op 23 november vindt in Brussels Expo, Paleis 3, 
het eerste Belgische Salon van de Mede-eigendom 
plaats, georganiseerd door de UVS (Unie Vlaamse 
Syndici) en de UFS (Union Francophone des Syndics).
Het doel is om niet alleen syndici bijeen te brengen, 
maar ook de mede-eigenaars en alle ondernemingen 
die zich willen profileren in de sector van de mede-
eigendom. Leefmilieu Brussel zal met een stand 
aanwezig zijn gedurende het hele salon om zowel 
vragen te beantwoorden over energie-duurzaam 
bouwen als over de milieuvergunningen. 
Sinds een tiental jaar biedt Leefmilieu Brussel 
immers diensten en hulpmiddelen aan voor mede-
eigendommen en specifieke actoren in deze sector:

➜  de facilitator Duurzame Gebouwen biedt 
onafhankelijke en kosteloze begeleiding bij 
verbeterings- en renovatieprojecten

➜  verhoogde energiepremies voor mede-
eigendommen, de Brusselse groene lening. 

Binnenkort zullen overigens nieuwe specifieke tools 
voor de mede-eigendommen worden ontwikkeld: 
➜  overeenkomsten voor het delen van daken
➜  aangepaste financieringsmechanismen voor 

hernieuwbare energie en energie-efficiëntie,…
Al deze voorzieningen op het Salon zullen worden 
uitgelegd via: 
◗  een lezing van 16h tot 16h30, over de diensten 

en tools van Leefmilieu Brussel voor de mede-
eigendommen.

◗  permanenties van 10h tot 22h, aan de stand van 
Leefmilieu Brussel, stand nr. 87. 

Meer weten ? www.salonvandemedeeigendom.be/

Twee niet te missen 
evenementen 

rond « duurzaam bouwen » in november!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigt de huisvestingsector meer dan 40% van het 
energieverbruik en de verwarming van gebouwen is verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot van 
broeikasgassen. Om deze emissies, die verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming, drastisch te 
verminderen, heeft het Gewest verplichtingen vastgelegd voor de energieprestatie van gebouwen (EPB) 
die moeten worden nageleefd. Het stelt ook voorzieningen ter beschikking om u aan te moedigen te 
kiezen voor een duurzame renovatie van uw woning of gebouw. Het neemt ook deel aan of subsidieert 
evenementen die een praktisch antwoord kunnen bieden op de vragen die u zich stelt als particulier of 
als professioneel. Twee van dergelijke evenementen vinden plaats in november. 


