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MAAK KENNIS MET ‘STEKR’ 
JOUW AANSPREEKPUNT VOOR GRATIS ADVIES OP MAAT VAN JE WONING 

Met veel trots lanceren IGEMO en negen gemeenten samen ‘Stekr. Hét aanspreekpunt voor burgers 
voor gratis advies op maat van hun woning. Stekr bundelt de reeds bestaande dienstverleningen van 
de Woonwinkel, het Woonloket en het Energiehuis in één sterk merk.  

Iedereen heeft recht op een duurzame en kwalitatieve stek. Voor alle informatie, inspiratie, advies 
en begeleiding rond wonen en energie hoef je maar bij één adres aan te kloppen. Burgers kunnen bij 
Stekr terecht voor: 

• Alle vragen rond huren en verhuren 
• Ondersteuning van a tot z bij duurzame renovatie 
• Een gids in het financiële landschap van premies en leningen 
• Het beperken van het energieverbruik in de woning  

Stekr kan rekenen op steun van de Vlaamse overheid, Europa, de gemeenten Berlaar, Bonheiden, 
Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en IGEMO.  

Verschillende diensten, gebundeld in één sterk merk  
Inwoners uit onze regio kunnen al jaren rekenen op een sterk uitgebouwde dienstverlening rond het 
thema ‘wonen’. Met het verbreden van de  taakstelling van het Energiehuis, komt daar een extra 
adviesluik rond ‘energie’ bij. Om burgers optimaal te kunnen bereiken, worden alle 
dienstverleningen rond ‘wonen & energie’ gebundeld in één sterk merk: Stekr.  

“Wonen & energie hangen onlosmakelijk aan elkaar. Zowel inhoudelijk als praktisch is het veel 
efficiënter om onder één noemer te communiceren naar burgers”. aldus Jeroen Dillen, 
projectmanager bij IGEMO en gespecialiseerd in het thema ‘Wonen’. Ook de andere 
gemeentebesturen die Stekr lanceren, staan achter deze gebundelde aanpak.  

Waarom Stekr?  
Kwalitatief en energiezuinig wonen gaan vaak hand in hand. Burgers kunnen bij Stekr dan ook 
terecht met al hun woonvragen. Hoe kan ik energiezuinig (ver)bouwen? Waar vind ik  een 
betrouwbare aannemer? Kies ik best voor zonnepanelen? Hoe kan ik mijn energieverbruik laten 
dalen? Ik huur een woning die in slechte staat is, wat nu? Aan welke voorwaarden moet mijn woonst 
voldoen om te kunnen verhuren? … De adviseurs van Stekr staan je bij van a tot z.  

De dienstverlening van Stekr is gratis en beperkt zich niet enkel tot advies. “Inwoners kunnen rekenen 
op heel wat diensten zoals een energiescan aan huis. Zo brengt Stekr ter plaatse hun energieverlies in 
kaart. Bovendien zijn er op de website infofiches ter beschikking voor de duurzame doe-het-zelver. 
Ook enkele handige berekeningstools zijn in één klik beschikbaar: de renovatietool Mijn Warm Huis, 
de zonnekaart, de V-test, …” aldus Evelien Impens, coördinator renovatiecoaching.  

De naam Stekr is een energetische knipoog naar de eigen stek. De slogan “en wonen loopt 
gestroomd” drukt de ambitie van Stekr uit. “De ambitie om kwalitatief en energiezuinig wonen in de 
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gemeente te promoten is groot.”, zegt Leen Seynaeve, clustermanager Klimaat & Wonen. “Dat is niet 
enkel beter voor het comfort en portemonnee van inwoners, maar ook voor ons klimaat.”  

Langverwachte lancering 
Door de Coronacrisis moest de feestelijke lancering van Stekr even wachten. Net voor de zomer lijkt 
het ideale moment om inwoners kennis te laten maken met Stekr. “Er is veel werk gekropen in de 
communicatie. Met het uitnodigende logo, sprekende beeldtaal, een gebruiksvriendelijke website en 
een sterke offline aanwezigheid hopen we van Stekr een groot succes te maken.”, zegt Leen 
Seynaeve. “Inwoners die deze zomer een staycation doen en aan hun huis willen werken, kunnen 
alvast rekenen op Stekr!” 

Inwoners uit de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-
Katelijne-Waver, Willebroek kunnen bij Stekr terecht via: 

www.stekr.be 
info@stekr.be 
015 28 60 28 
 
Raadpleeg de loketmomenten in jouw gemeente via www.stekr.be en maak een afspraak!  

Contactpersoon 
Leen Seynaeve 
Clustermanager Klimaat & Wonen 
leen.seynaeve@igemo.be 
+32 15 28 60 21 
+32 472 20 85 45 
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