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ALLE BEETJES HELPEN

_Voorwoord 

De energieprijzen gaan omhoog. Je hoort 
niets anders in de media. 

Dijledal heeft de voorbije 25 jaar een groot 
deel van haar patrimonium gerenoveerd om 
de woningen te laten voldoen aan de eisen 
van het hedendaags wooncomfort en 
duurzaamheid. Die enorme renovatiegolf 
loopt nog steeds, denk aan Schorenshof in 
Wilsele en vervangingsbouw zoals op het 
Prins-Regentplein, Lolanden of Water-
leidingstraat te Kessel-Lo, ... Ook in onze 
nieuwbouwprojecten willen we die 
duurzaamheid, bijvoorbeeld op vlak van 
energie, centraal zetten. 

Om onze energieambities kracht bij te zetten 
traden we in 2020 toe tot de nieuwe 
coöperatie ASTER, een initiatief van de 
Vlaamse Vereniging van Huisvestings-
maatschappijen (VVH) waardoor we de 
komende jaren om en bij de 17000 
zonnepanelen gaan plaatsen op onze 
woningen. Op deze manier willen we niet 
alleen de uitstoot te verminderen, maar zo 
mogelijk ook de energiefactuur van sociale 
huurders.

Dijledal is dus volop aan de slag om haar 
woningen beter te isoleren. Maar... we kunnen 
helaas niet al onze woningen tegelijk 
aanpakken. Dat betekent voor jou misschien 
dat je nog geduld moet hebben. Daarnaast 
kan je zelf ook energie besparen. Er bestaan 
daarvoor veel handige tips. In deze folder 
zetten we die voor jou op een rij. Daarnaast 
vind je ook heel wat contactgegevens terug 
waar je terecht kan met je vragen.



 _ Hoe energie besparen? 

 Zet de thermostaat lager 
Zet een uur voor het slapengaan of overdag als niemand 
thuis is, de thermostaat op 16 graden. Trek overdag een 
(extra) trui aan en bespaar energie door de verwarming 
1°C lager te zetten dan gewoonlijk en sluit deuren naar 
niet verwarmde/koelere ruimten.

 LED-lampen 
Vervang gewone lampen door LED-lampen. Die verbruiken 
minder stroom. 

 Stekker uit het stopcontact 
Elk huis heeft veel elektrische apparaten die vaak op 
stand-by staan. Door stekkers uit stopcontacten te 
trekken of een stekkerdoos met een aan-uitknop te 
gebruiken, kan je energie besparen. 

 Ventileren 
Het is belangrijk om voldoende te verluchten, ook als het 
buiten koud is. Zet elke dag 15 minuten je raam open. 
Sluit je raam voordat je de verwarming terug aanzet.

 Korter douchen 
Neem een douche en geen bad. Als je geen acht maar 
zes minuten doucht, bespaar je heel wat euro’s per jaar. 
De nieuwe trend is kouder douchen. Even wennen, maar 
je warmt daarna snel op. En maak gebruik van een 
waterbesparende douchekop. 

 Ontdooi het vriesvak 
Een ijslaag in het diepvriesvak betekent al snel veel meer 
stroomverbruik. Als je dit klusje in de winter doet, als het 
buiten vriest, kan je de bevroren producten eventjes 
buiten bewaren. Trek de stekker van het toestel uit en 
maak het vriesvak schoon met een spons en warm water: 
zo ontdooit het ijs sneller.

 Slim koken 
Kook met het deksel op de pan. Het kost minder energie 
en je keuken wordt minder vochtig. Je kan met een 
snelkookpan je kooktijden drastisch inkorten.

 Slim wassen 
Was op een lagere temperatuur (30°C). Kies enkel 
hogere temperaturen als het echt nodig is. Eén volle 
machine wassen is voordeliger dan twee halfvolle. 

 Slim drogen
Maak zoveel mogelijk gebruik van een droogrekje in plaats 
van een droogkast, maar vergeet dan niet om voldoende te 
verluchten om het vocht uit de woning te krijgen. Bespaar 
op strijkwerk door de droge was onmiddellijk op te plooien.

 Let op het energielabel 
Koop je een nieuw apparaat, koop er dan één met een 
goed energielabel. Een toestel met label A, B of C is 
misschien wel duurder dan D, E of F maar die investering 
verdien je bijna altijd terug. Vraag advies aan de winkelier.

Lees hier onze 10 tips
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_  Heb je nog vragen of heb je hulp nodig om energie te besparen?  
Ben je inwoner van:

• Leuven
 Neem dan contact op met: De Energiesnoeiers van De RuimteVaart
 Valkerijgang 26 - 3000 Leuven
 016 67 90 04 - energiesnoeiers.deruimtevaart@gmail.com

• Bierbeek, Boutersem en Oud-Heverlee
 Neem dan contact op met: De kringwinkel Hageland vzw
 Walstraat 2 - 3300 Tienen
 016 76 53 90 - info@kringwinkelhageland.be

• Holsbeek
 Neem dan contact op met: De Vlaspit vzw
 Basilieklaan 53 - 3270 Scherpenheuvel
 013 78 46 34 - info@devlaspit.be

Heb ik recht op een verlaagd tarief voor elektriciteit en 
aardgas?
Sommige personen en gezinnen hebben recht op een sterk verlaagd tarief voor 
elektriciteit en aardgas. Dit wordt de ‘sociale maximumprijs’ of het ‘sociaal tarief’ 
genoemd. Het sociaal tarief kent de overheid toe aan personen die bepaalde 
uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Op je factuur kan je zien of je het ‘sociaal 
tarief’ hebt. Denk je in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, maar staat dit 
niet vermeld op je factuur? Neem dan contact op met je buurtwerker, het OCMW, 
IGO Woonloket of Sociaal Huis van je gemeente (zie contactgegevens p.4)

Is het verstandig om een andere energieleverancier te 
kiezen?
Dit hangt steeds af van je huidig energiecontract. 
Als je geen recht hebt op het sociaal tarief dan kan je via de V-test® van de VREG 
(Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) snel en eenvoudig contracten 
voor de levering van elektriciteit en/of aardgas vergelijken. Ook je buurtwerker 
kan je hierbij helpen.

Als je recht hebt op een sociaal tarief dan kan je bij eender welke commerciële 
energieleverancier een contract afsluiten. Iedere energieleverancier is verplicht om 
dit tarief aan te bieden aan elke klant die kan aantonen hiervoor in aanmerking te 
komen. Je betaalt bij alle leveranciers hetzelfde tarief. Neem een kijkje op deze 
website om te weten of je recht hebt op een sociaal tarief https://www.vlaanderen.
be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen. 

Heb je problemen om de energierekening te betalen? 
Neem tijdig contact op met je energieleverancier, het OCMW of een erkend 
schuldbemiddelaar om te onderhandelen over een afbetalingsplan. Dat kan om een 
bestaande schuld af te lossen of om een hoge eindafrekening af te betalen. 

 _ Veel gestelde vragen 
over energie 

Doe de V-test: https://vtest.vreg.be/
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_ Hulp nodig? Hieronder vind je de contactgegevens per gemeente

Ben je bewoner van Leuven?
Buurtcentra Leuven 

• Buurtcentrum Sint-Maartensdal
 Rijdende Artillerielaan 6
 3000 Leuven
 016 23 45 40
 bc.sintmaartensdal@leuven.be

• Buurtcentrum Mannenstraat
 Groefstraat 2
 3000 Leuven
 016 22 38 59
 bc.mannenstraat@leuven.be

• Buurtcentrum Casablanca
 Lolanden 16
 3010 Kessel-Lo
 016 27 40 20
 bc.casablanca@leuven.be

• Buurtcentrum Wilsele-dorp
 Schorenshof 13
 3012 Wilsele
 016 22 23 15
 bc.wilseledorp@leuven.be

• Buurtcentrum Hoogland
 Hoogland 69
 3000 Leuven
 016 27 29 64
 bc.hoogland@leuven.be

• Buurtwerk ’ t Lampeke vzw
 Riddersstraat 147
 3000 Leuven
 016 23 80 19
 info@lampeke.be

• De Ruimtevaart
 Valkerijgang 26
 3000 Leuven
 016 67 90 04
 hallo.deruimtevaart@gmail.com

_ Contactgegevens 

Vaartkom 1 B, 3000 Leuven 
info@dijledal.be 
t 016 25 24 15 

www.dijledal.be

OCMW Leuven Energiedeskundigen
Andreas Vesaliusstraat 47
3000 Leuven
016 27 44 18
016 27 44 15
energie@ocmw-leuven.be

De energiedeskundigen van het OCMW komen langs in de buurtcentra op 
de volgende momenten:
• Buurtcentrum Hoogland: woensdag 23 februari van 9u tot 11u
• Buurtcentrum Mannenstraat: woensdag 9 maart van 13u tot 17u
• Buurtcentrum  Sint-Maartensdal: donderdag 24 maart van 13u tot 17u
• Buurtcentrum Casablanca: dinsdag 19 april van 13u tot 17u
• Buurtcentrum Wilsele-Dorp: donderdag 5 mei van 14u tot 17u

Ben je bewoner van Bierbeek 
• Igo Woonloket Bierbeek
 0471 66 28 34
 woonloket.bierbeek@igo.be 

Ben je bewoner van Boutersem?
• Sociaal Huis Boutersem
 016 73 44 78
 sociaalhuis@boutersem.be

• Igo Woonloket Boutersem
 0471 66 28 34
 woonloket.boutersem@igo.be 

Ben je bewoner van Holsbeek?
• OCMW Holsbeek
 016 31 42 70
 sociale.dienst@ocmw.holsbeek.be

Ben je bewoner van  
Oud-Heverlee?
• Igo Woonloket Oud-Heverlee
 0471 66 28 34
 woonloket.oud-heverlee@igo.be
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