Ahmed EL KTIBI

Schepen van Energie

Ahmed El Ktibi geeft het startsein voor het Isolatieplan
van de Stad Brussel op het dak van basisschool Tivoli
De Stad Brussel investeert in de isolatie van haar vastgoedpark. Met het Isolatieplan, dat in 2014 werd
voorgesteld, wil de stad op vier jaar tijd zo’n 65.000 m² daken vernieuwen. Deze investering van 8 miljoen
euro in energiebesparende maatregelen moet over een periode van dertig jaar een besparing van 500.000
euro per jaar opleveren.
Ahmed El Ktibi is blij met de eerste concrete reali
saties van het Isolatieplan: “In 2015 zullen bijna 16.000 m² daken geïsoleerd worden. De geselecteerde
gebouwen zijn het Institut des Arts et Métiers, het Institut de la Parure et de la Bijouterie, basisschool Tivoli,
kinderdagverblijf Helihaven, middelbare school Dachsbeck, Melsens, de Ecole de photographie Agnès Varda,
het Vander Puttenstadion en kinderdagverblijf Tivoli. Ik wil in het bijzonder de Cel Energie bedanken voor al het
werk dat ze tot nu toe verricht hebben. Deze cel leidt dit project in goede banen samen met de verschillende
betrokken diensten van de stad: Bouwkunst, Onderhoud van gebouwen, Openbaar onderwijs, Kinderen, Sport
en Cultuur.”
Het Isolatieplan steunt op de resultaten van een relevantieonderzoek en een berekening van de rendabiliteit.
Die resultaten tonen aan dat de isolatie van daken moet worden gezien als een prio-ritaire investering in
rationeel energiegebruik (REG) gezien de bijzonder interessante rendabiliteit en het hoge rendement. Deze
investering moet een forse energiebesparing opleveren van ongeveer 30% van het totale verbruik voor de
verwarming van het gebouw.
Dit heeft uiteraard ook positieve gevolgen voor het milieu. Dankzij een betere isolatie gaat het verbruik voor
verwarming omlaag, met een lagere uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Bovendien wordt het comfort
voor de gebruikers verhoogd dankzij een aangename temperatuur in de lokalen.
Philippe Close, Schepen van Financiën, voegt toe “Met deze politiek van isolatie, treedt de stad bij tot
maatregelen die ten goede komen aan duurzame ontwikkeling. Tegelijkertijd zorgt dit initiatief ervoor dat de
kosten van het beheer van de gebouwen, dalen.
De Stad vervult dus 2 doelstellingen: het vrijwaren van het milieu en het publieke geld zo effectief mogelijk
besteden.”
Het Isolatieplan maakt deel uit van het globale Energieplan van de Stad Brussel, samen met de regelmatige
monitoring van het verbruik. Momenteel worden ook projecten met zonnepanelen en relightingprojecten
onderzocht of uitgevoerd.
Schepen Ahmed El Ktibi, die het startsein gaf voor de isolatiewerken in basisschool Tivoli, bevestigt: “Ik kan
jullie nu al verklappen dat er heel wat projecten op stapel staan voor de volgende investeringsprogramma’s
in het kader van het Isolatieplan.”
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