
Project 1: Stookplaatsrenovatie in Gemeentelijke Basisschool ‘Het Anker’ in Boekhoute 

De gasketel in Gemeentelijke Basisschool ‘Het Anker’ in Boekhoute is dringend aan vervanging toe. 

Het gemeentebestuur wil van de gelegenheid gebruik maken om de energie-efficiëntie van de 

stookinstallatie te verbeteren. Na een verkennende studie zal de 30 jaar oude ketel plaats moeten 

maken voor een hoogrendementsketel of een warmtepomp. 

 

Kost: 20.000 euro 

 

Project 2 Plaatsen van hoogrendementsbeglazing in Gemeentelijke Basisschool ‘De Duizendpoot’ in 

Bassevelde 

Zeven jaar geleden liet de gemeente een aantal ramen van Gemeentelijke Basisschool ‘De 

Duizendpoot’ in Bassevelde vervangen door hoogrendementsbeglazing. Gezien de grote 

investeringskost, kwamen nog niet alle ramen aan de beurt. Het gemeentebestuur wil nu graag de 

overgebleven ramen vervangen. 

Kost: 27.000 euro 

 

Project 3: Ver-LED-ing van de openbare verlichting in de Molenstraat Assenede 

In de komende 15 jaar zal de gemeente de openbare verlichting op haar grondgebied systematisch 

vervangen door LED-verlichting. Gezien de hoge investeringskosten voor dergelijke projecten, 

kunnen we slechts een aantal straten per jaar aanpakken. Subsidies zijn dus meer dan welkom! 

De dorpskernen en de hoofdassen met sterk verouderde openbare verlichting komen eerst aan de 

beurt. De Molenstraat in Assenede is alvast een goede kandidaat. 

Kost: 42.000 euro 

 

Project 4: Ver-LED-ing van de openbare verlichting in Oosteeklo-Dorp 

In de komende 15 jaar zal de gemeente de openbare verlichting op haar grondgebied systematisch 

vervangen door LED-verlichting. Gezien de hoge investeringskosten voor dergelijke projecten, 

kunnen we slechts een aantal straten per jaar aanpakken. Subsidies zijn dus meer dan welkom! 

De dorpskernen en de hoofdassen met sterk verouderde openbare verlichting komen eerst aan de 

beurt. Oosteeklo-Dorp is alvast een goede kandidaat. 

Kost: 39.000 euro 

 

Project 5: Ver-LED-ing van de openbare verlichting in Boekhoute (o.m. Noordstraat, Tingelhoek) 

In de komende 15 jaar zal de gemeente de openbare verlichting op haar grondgebied systematisch 

vervangen door LED-verlichting. Gezien de hoge investeringskosten voor dergelijke projecten, 

kunnen we slechts een aantal straten per jaar aanpakken. Subsidies zijn dus meer dan welkom! 

De dorpskernen en de hoofdassen met sterk verouderde openbare verlichting komen eerst aan de 

beurt. De Noordstraat en Tingelhoek in Boekhoute zijn alvast goede kandidaten. 

Kost: 38.000 euro 



 

Project 6: Ver-LED-ing van de openbare verlichting in de Assenedestraat en de Beekstraat te 

Bassevelde 

In de komende 15 jaar zal de gemeente de openbare verlichting op haar grondgebied systematisch 

vervangen door LED-verlichting. Gezien de hoge investeringskosten voor dergelijke projecten, 

kunnen we slechts een aantal straten per jaar aanpakken. Subsidies zijn dus meer dan welkom! 

De dorpskernen en de hoofdassen met sterk verouderde openbare verlichting komen eerst aan de 

beurt. De Assenedestraat en de Beekstraat in Bassevelde zijn alvast goede kandidaten. 

Kost: 78.000 euro 

 

Meer info via www.energiesparen.be  

 

 

http://www.energiesparen.be/

