GEMEENTE UKKEL
Gemeenteraad

Mondelinge vraag van mevr. Ledan: Energieverbruik in gemeentescholen.
Mevr. Ledan vraagt in welke mate er rekening wordt gehouden met energiebesparende maatregelen
bij renovaties van scholen en of de gemeentearbeiders die zorgen voor het onderhoud en het schoolpersoneel voldoende opgeleid zijn in deze materie.
Schepen Biermann antwoordt dat de gemeente beschikt over een energieadviseur die het energieverbruik in de verschillende gemeentegebouwen opvolgt en die geraadpleegd kan worden door andere diensten. In een verslag van Sibelga was er veel lof voor het energiebeleid van de gemeente Ukkel. Het college wil
steeds investeren in energiebesparende uitrusting.
In een periode van 10 jaar is het energieverbruik elk jaar met ± 4% gedaald (gecumuleerde besparing
van 30 gigawatt/uur ofwel € 2.250.000). Dit is het resultaat van een samenwerking tussen de diensten Architectuur (ontwerp en renovatie) en Onderhoud (uitrusting, verwarming, zonnepanelen, vervangen van ramen,
isoleren, …). De nieuwe constructies zijn energiezuiniger en het college vraagt subsidies inzake rationeel
energiegebruik aan om deze doelstellingen te bereiken.
De gemeente kan ook via Enerclick-Scan van Sibelga van nabij (per kwartier) het energieverbruik van
haar eigendommen opvolgen. Zodra er een anomalie wordt gemeld, wordt een tussenkomst voorzien.
Het bestuur beschikt eveneens over een energiekadaster van gebouwen (60-tal) om de prioriteiten
te kunnen vastleggen op basis van verschillende criteria (energieverbruik t.o.v. het gemiddelde, financiële
impact en investeringen met een grotere return-on-investment).
Dankzij een samenwerking met Sibelga in het kader van het project Solar-Click beschikken 4 gebouwen al over zonnepanelen (scholen Messidor en Homborch, het toekomstige administratieve centrum en het
operationeel centrum Stalle).
Gemeentearbeiders worden gesensibiliseerd rond energieverbruik en er worden intelligente meters
gebruikt om de energieprestaties van gebouwen te verbeteren.
Schepen Maison verwijst naar de campagne "L’Ecole, l’Energie et moi" van enkele jaren geleden. Het
gewest heeft daarbij enkele ambtenaren ter beschikking gesteld om personeel en leerlingen van scholen te
informeren. Er waren drie scholen betrokken en er kan een significante energiebesparing vastgesteld worden. Eenzelfde campagne loopt nu in de school Longchamp.

