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Net als iedereen gaat ook de gemeente op zoek naar maatregelen om de energiefactuur binnen de perken 

te houden, nu de energieprijzen de pan uit rijzen.  
 

Verwarming gaat graadje lager 
Alle gemeentelijke gebouwen, inclusief de gemeentescholen, zullen hoogstens tot 22 graden verwarmd 

worden. Dit is nog steeds een comfortabele temperatuur. Wie dit aan de frisse kant vindt, kan zich lekker 
induffelen met een dikke trui. Daar waar dit technisch mogelijk is, wordt in de gangen de verwarming 

afgezet. 
In de sporthallen wordt de thermostaat op 18 graden geplafonneerd. Ook op vlak van verlichting kan er in 
de sporthallen extra bespaard worden: tijdens de trainingsuren zullen niet alle lichten boven de 
sportvelden branden. 

In Zwembad Kriekeputte in Kieldrecht wordt het iets minder warm plonzen met 26 in plaats van 28 graden. 
 

De laatste doet het licht uit 
Tenslotte zal de gemeente een sensibiliseringcampagne voeren bij het personeel om de lichten in de 
lokalen en gebouwen zeker te doven. In een aantal gebouwen, zoals het nieuw gemeentehuis, wordt het 
doven van de lichten weliswaar automatisch gestuurd. 

 

De gemeente nam reeds duurzame energiemaatregelen 
De gemeente was al een goede huisvader. Zo werden er binnen de gemeente de voorbije jaren reeds 

verschillende maatregelen genomen in het kader van duurzaam energiegebruik. Met een energiezorgplan 
als leidraad, investeerde de gemeente fors om bestaande gebouwen energiezuiniger te maken met het 
plaatsen van hoog-rendementsglas en betere dak- en muurisolatie. Om het elektriciteitsverbruik van 

gebouwen in te dijken, investeerde de gemeente in relighting-projecten: klassieke lichtbronnen werden 
vervangen door LED-lampen. Er werd ook bekeken of een comfortabel lichtbeeld haalbaar is met minder 

lampen of door anders te verlichtingen. Op een aantal gemeentelijke gebouwen liggen ondertussen 
zonnepanelen voor zelfvoorziening.  

Tenslotte werd ook het nieuw gemeentehuis en politiegebouw opgetrokken als een BEN-gebouw (E-peil 
lager dan of gelijk aan E40). 

 

Premies en advies voor energiebesparende maatregelen 
Naar aanleiding van de energiecrisis gaat iedereen massaal op zoek naar middelen om de energiekosten 
de baas te kunnen. Gemeente Beveren ondersteunt al vele jaren haar inwoners zie duurzaam willen 

bouwen of verbouwen, met een aantal premies. Deze premies staan gebundeld op www.beveren.be. 
Jaarlijks ontvangen inwoners de gemeentelijke premiebrochure in de brievenbus. 

Op de dienstenmarkt van het gemeentehuis kan informatie verkregen worden over de diverse premies. 
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Op woensdagvoormiddag kunnen inwoners op afspraak terecht bij het Woon- en energieloket van 
Woonwijzer Waasland (Energiehuis) voor advies i.v.m. wonen en energie (zie url 
https://www.beveren.be/nl/energie/woon-en-energieloket-van-woonwijzer-waasland). 

 

Wie omwille van de stijgende energieprijzen de eindjes niet meer aan elkaar kan knopen, raden we aan om 
contact op te nemen met het Sociaal Huis van de gemeente. Dat kan op het nummer T 03 750 15 11. 
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