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Gemeente Vorst organiseert tweede Energiedag op 3 december 
Het jaar 2022 wordt gekenmerkt door een aanzienlijke stijging van de energiekosten en de verdere 
evolutie van de gas- en elektriciteitsprijzen blijft onzeker. Op basis van deze algemene vaststelling 
organiseert de gemeente Vorst de tweede editie van de Energiedag. Deze dag vindt plaats op zaterdag 3 
december in Centr’Al en is bedoeld om burgers advies en tips te geven over hoe ze hun verbruik binnen 
de perken kunnen houden en hun energierekening op een weldoordachte manier kunnen verlagen. 
 
Burgers, bedrijven, verenigingen, overheden, ... Deze situatie belangt iedereen aan, want het raakt het 
budget van gezinnen en organisaties. Deze kritieke context opent echter enkele perspectieven: onze manier 
van consumeren herbekijken, onze manier van verwarmen herzien, goede gewoontes aanleren, bronnen van 
verspilling opsporen en inperken of kiezen voor innoverende initiatieven zoals energie delen. 
 
De gemeente Vorst wil zich volledig aan deze uitdaging wijden door haar energieverbruik te beperken: 
verlaging van de verwarmingstemperatuur, rationeel energiegebruik, renovatie van gemeentegebouwen en 
scholen met het oog op betere energieprestaties, ... De gemeentelijke actie is tevens gericht op de burgers, 
die ook geconfronteerd worden met deze ingewikkelde context, aan de hand van de organisatie van een 
tweede Energiedag. Deze vindt plaats op zaterdag 3 december in Centr'Al (Besmelaan 131). Naast de gewone 
werkzaamheden van het gemeentepersoneel wil Vorst met dit evenement de inwoners zo goed mogelijk 
uitrusten om hun energieverbruik en -kosten te verlagen.  
 
“Deze tweede editie sluit aan bij de initiatieven van de gemeente op het vlak van energierenovatie van 
gebouwen en haar investering in projecten die het verbruik doen dalen en gericht zijn op groene energie. Via 
dit evenement trachten wij gezinnen de mogelijkheid te bieden hetzelfde te doen op hun niveau: de facturen 
verlagen en iets doen voor de planeet”, benadrukt Alain Mugabo (Ecolo), de schepen die bevoegd is voor 
energie. 
 
De dag begint om 10 uur met stands van zeven verschillende organisaties: Brugel, de gemeente Vorst, 
Homegrade, Infor GazElec, Sibelga, Social Energie en de vereniging Une Maison en Plus. Het publiek zal er 
nuttige tips kunnen krijgen over financiële bijstand, beschermingsmaatregelen, inzicht in de facturen, 
verandering van leverancier, allerlei soorten energiebesparing, subsidies en ingrepen (van kleine tot grote 
renovaties), de evolutie van de prijzen, ... Vanaf 13.45 uur kunnen de bezoekers verschillende presentaties 
bijwonen: de diensten van het OCMW en steun op het vlak van energie (dienst Huisvesting van OCMW Vorst), 
energie delen (Facilitator van Leefmilieu Brussel ), SunSud (Zuiderhaard), alternatieve verwarming: lichamen 
verwarmen in plaats van gebouwen (SlowHeat). 
 
“Voor de Brusselaars komt de energiecrisis nog bovenop de reeds sterk voelbare huisvestingscrisis. Waar we 
kunnen, proberen we hulp en oplossingen te bieden, zoals we hebben gedaan door de indexering van de 
huur voor gemeentelijke woningen te plafonneren. Ik ben heel tevreden dat deze Energiedag er komt, want 
de Vorstenaar krijgt er heel concrete instrumenten aangereikt op het vlak van energie”, voegt schepen van 
Huisvesting Maud de Ridder (Ecolo) toe. 
 
Wilt u meer informatie of een interview?   
Caroline Corbiau, communicatieattachee bij het kabinet van de Burgemeester – 0490 52 49 48 


