Persbericht
Stad Diest neemt bijkomende maatregelen om
inwoners te helpen bij hoge energiefacturen
DIEST – Stad Diest heeft beslist om een aantal bijkomende maatregelen te nemen
naar aanleiding van de stijgende energieprijzen. Zo wil de stad mensen
ondersteunen die plots geconfronteerd worden met moeilijkheden om hun
energiefacturen te betalen. Diest krijgt daarvoor een budget van zo’n 15.000 euro
uit het federale energiefonds, en voorziet zelf een bijkomend bedrag van 30.000
euro.
Huidige maatregelen
Vandaag zijn er al verschillende maatregelen van kracht om inwoners te
ondersteunen op het vlak van energie. Zo kan iedere inwoner terecht bij het woonen energieloket voor informatie en tips in verband met energiebesparing. Inwoners
die aan een aantal specifieke criteria voldoen, kunnen daarnaast gratis hun woning
laten doorlichten om het energieverbruik in kaart te brengen. Ze krijgen op basis
daarvan gericht advies over hoe ze energie kunnen besparen.
Voor financiële steun kunnen kwetsbare inwoners terecht bij de sociale dienst. Een
maatschappelijk assistent onderzoekt de individuele situatie en beoordeelt of de
persoon in aanmerking komt voor bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor gas en
elektriciteit, een tussenkomst in de verwarmingskosten, of een tussenkomst in de
energiefacturen. In Huis 30 kunnen inwoners dagelijks terecht om hun budgetmeter
voor gas en elektriciteit op te laden. Als iemand al veel energieschulden heeft
opgebouwd, kan de sociale dienst bemiddelen om tot een afbetalingsplan te komen.
Zo probeert de dienst te voorkomen dat iemand volledig afgesloten wordt van
elektriciteit, gas of water.
Bijkomende maatregelen
Met de forse stijgingen van de energieprijzen van de afgelopen maanden voorziet de
stad Diest een aantal bijkomende maatregelen, bovenop de al bestaande
ondersteuning.
“Een extra dekentje of de verwarming wat lager zetten, het zijn ingrepen die voor
veel gezinnen een noodzaak zullen zijn”, zegt schepen van Welzijn Monique De

Dobbeleer. “Iedereen voelt de energiekosten in zijn portemonnee. Maar je huiswerk
moeten maken bij kaarslicht, moeten kiezen tussen koken op het fornuis of je
kunnen wassen met warm water… Dat is natuurlijk van een andere orde. Een groep
mensen heeft het extreem moeilijk. Hen willen we bijstaan met een ondersteunende
tussenkomst in hun facturen.”
Ten eerste voorziet de stad een eenmalige energiepremie van 100 euro voor
personen en gezinnen met structurele energieschulden, die op het punt staan
afgesloten te worden van elektriciteit, gas of water.
Ten tweede is er een financiële tussenkomst mogelijk in de gas- en
elektriciteitsfacturen voor de meest kwetsbare gezinnen. Dat gebeurt altijd op basis
van een individueel sociaal onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de
inkomsten en uitgaven van het gezin. Financieel kwetsbare gezinnen die voldoen aan
de voorwaarden kunnen zo een procentuele tussenkomst krijgen in hun gas- en
elektriciteitsfacturen voor een periode van minstens 3 maanden.
Ten derde wil de stad gezinnen ook aanmoedigen om bij de aankoop van een nieuwe
koelkast of een wasmachine te kiezen voor een energiezuinig exemplaar.
Energietoestellen zijn doorgaans duurder en wegen daardoor zwaar door op het
gezinsbudget, zeker voor gezinnen met een klein budget. Gezinnen met een sociaal
tarief kunnen daarom via de sociale dienst een tussenkomst van 150 euro krijgen bij
de aankoop van een koelkast of wasmachine die voldoet aan de energienormen
opgelegd door Fluvius.
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