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KTA Gitbo organiseert gratis infosessies over energiezuinig bouwen volgens de
BEN-principes. Eerste infosessie vindt plaats op 20 februari. De sessies gaan door in
de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 10 te Keerbergen.

BEN JE MEE MET ENERGIEZUINIG BOUWEN?
Bijna-energieneutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 standaard voor
nieuwbouwwoningen. Onder de titel “BEN je mee?” organiseert KTA Gitbo dit
voorjaar i.s.m. de gemeente Keerbergen, de vzw Dialoog en DUBO VlaamsBrabant een reeks gratis infosessies. Voor meer informatie en inschrijven, ga
naar www.gitbo.be/BEN of e-mail naar tac@gitbo.be
Vanaf 2021 zullen alle nieuwbouwprojecten aan een zeer hoge energieprestatie
(E30) moeten voldoen. Tegelijk moet de beperkte hoeveelheid energie die de
bewoners nodig hebben worden opgewekt uit (ter plaatse of nabijgelegen) groene
energiebronnen.
“De verschuiving naar bijna-energieneutraliteit is een ingrijpende transitie. Niet alleen
voor kandidaat-bouwers en verbouwers, maar voor de volledige bouwsector. Het
heeft gevolgen voor de bouwplanontwerpen alsook de te gebruiken materialen en
technieken”, verduidelijkt Steven Hendrickx, leraar van KTA Gitbo.
“Om het publiek hierover in te lichten én omdat KTA Gitbo een school is die de
nieuwste praktijkontwikkelingen op de voet volgt teneinde haar opleidingen accuraat
te houden, organiseren we vijf infosessies. De infosessies gaan door op 20/02,
25/03, 03/04, 24/04 en 08/05. De gevolgen van de nieuwe beleidslijn energiezuinig
bouwen voor de opbouw van vloeren en daken, muren en vensters, verwarming,
sanitair en ventilatie komen aanbod.”
De infosessies zijn gratis. Iedereen is welkom. De sessies gaan door in de raadzaal
van het gemeentehuis, Gemeenteplein 10 te Keerbergen.
Inschrijven kan via www.gitbo.be/BEN of via e-mail naar tac@gitbo.be .
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruud Koppenol,
tel. 015 509330

KTA Gitbo is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5.500 cursisten avondonderwijs en
36 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in
de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Erik Ruts.

