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ENERGIE

Sittard
Sittard-Geleen stopt 2,5 ton
in verduurzamen panden
SITTARD-GELEEN
DOOR ONZE VERSLAGGEVER

Acht gemeentelijke panden
worden door Sittard-Geleen
duurzamer gemaakt. Voor dat
karwei wordt een kwart miljoen
euro uitgetrokken.
Daarmee start Sittard-Geleen met
het nemen van energiebesparende
en -opwekkende maatregelen bij
gemeentelijke panden om zo bij te
dragen aan de klimaatdoelstellingen. De bedoeling is dat de acht gebouwen eind dit jaar allemaal onder
handen zijn genomen.
Het gaat in alle gevallen om sportaccommodaties en gemeenschapshuizen, maakte wethouder Ruud
Guyt (PvdA, Duurzaamheid) vrijdag bekend. Begonnen wordt bij

hockeyclub Scoop, Sporting Sittard
en V.V. Sittard. Ook de gymzaal aan
de Gounodstraat in Geleen, de
sportzaal aan de Brouwersstraat in
Geleen en de Sittardse Stadssporthal worden aangepakt. Daarnaast
worden het Geleense Hubertushuis
en het gemeenschapshuis van Limbricht duurzamer gemaakt.
„Het is de bedoeling zo eenvoudig
mogelijk en met snel renderende
maatregelen direct effect te zien op
de energierekening”, legt wethouder Ruud Guyt uit. „Maatregelen
die genomen worden zijn bijvoorbeeld het isoleren van gebouwen,
het toepassen van ledverlichting en
het verbeteren van energieprestaties van installaties.”
Ook wordt gekeken naar het duurzaam opwekken van energie, bijvoorbeeld door het plaatsen van

zonnepanelen en indien mogelijk
een aansluiting op Het Groene Net
voor duurzame warmte.
Dit netwerk, dat nu al vanaf de Biomassa Energiecentrale Sittard via
Limbrichterveld en de Spoorkolonie naar Ligne loopt, wordt dit jaar
uitgebreid richting de Sportzone.
De bedoeling is dat vanaf 2019 het
warmtenet ook in Geleen van de
grond komt, met Chemelot als leverancier van door huishoudens te
benutten restwarmte.
Het verduurzamen van gemeentelijke panden moet de komende jaren
een vervolg krijgen. Behalve andere
sportaccommodaties komen daarvoor ook gemeentelijke kantoorpanden, bibliotheken en scholen
aan bod, meldt wethouder Guyt, die
binnenkort afscheid neemt van de
politiek.

