Op 30 oktober 2017 keurde onze gemeenteraad unaniem de toetreding goed van onze stad tot het
‘Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie’. In het bestuursakkoord 2019-2024 wordt dit
engagement herhaald om tegen 2030 de CO2-uitstoot op ons grondgebied met 40% te verminderen,
een serieuze uitdaging.
Gelukkig worden we hierbij ondersteund door de provincie Limburg, meer bepaald ook door
Dubolimburg.
De medewerkers van Dubolimburg zijn ingenieur, architect, docent aan de hogeschool, EPBdeskundige en geven gespecialiseerd technisch advies.
Wat kunnen we van Dubolimburg verwachten? Heel veel!
Een paar voorbeelden:
-

-

Naast bouwplanadvies bij nieuwbouw geeft Dubolimburg advies bij duurzame
renovatiemaatregelen van woningen, vb. isolatie. Bij zo’n bezoek van de Huisdokter hoort
een ‘renovatierapport’: dit zorgt ervoor dat de renovatie op een degelijke, kwalitatieve
manier gebeurt.
Dubolimburg geeft advies op maat voor het verduurzamen van verenigingsgebouwen:
jeugdlokalen, sporthallen, cultuurcentra en zo meer.
Dubolimburg zorgt voor begeleiding bij het verduurzamen van het eigen patrimonium van
de gemeente. Daarbij wordt ook aan de hele context gewerkt: materiaalgebruik,
waterhuishouding, afvalvoorkoming enzovoort.
Dubolimburg staat in voor infoavonden over warmtepompen, zonneboilers, isolatie en zo
meer.

Dit is maar een greep uit hun aanbod, op hun website vind je uitgebreide info.
Voor zo’n ondersteuning dient de gemeente partner te worden van Dubolimburg. Met alle voordelen
vandien: de burger van een partnergemeente betaalt bijvoorbeeld voor een renovatierapport 25
Euro, waar het anders 75 Euro kost.
38 van de 42 Limburgse gemeenten zijn partner van Dubolimburg, gaande van Hasselt tot
Herstappe, met daaronder alle steden behalve Sint-Truiden.
In het klimaatactieplan dat in 2012 unaniem werd goedgekeurd door onze gemeenteraad,
engageerde onze gemeente zich om samen te werken met Dubolimburg, maar bracht dit tot vandaag
niet in de praktijk.
Burgemeester, schepen, collega’s raadsleden, ik vraag dan ook om goed te keuren dat Sint-Truiden
zich bij Dubolimburg aansluit als partnergemeente zodat onze stad en alle inwoners van hun
volledige ondersteuning kunnen genieten bij het verduurzamen van onze woningen en gebouwen.

