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DUBO À LA CARTE

19 01 2023



WELKOM

✓Deze presentatie wordt opgenomen

✓Gelieve jullie micro’s uit te zetten

✓Vragen via de chat. Antwoorden worden nagestuurd

✓Presentatie wordt samen met Q&A gemaild naar alle deelnemers



DUBOLIMBURG VZW

Limburgs Steunpunt Duurzaam (ver)bouwen en wonen sinds 2005

Onafhankelijk en objectief  advies en begeleiding voor particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen 

Nieuwbouw en renovatie

Aanbod voor particulieren

Uitgebreid programma voor steden en gemeenten (Dubo à la Carte)

Projectwerking





➢Bijdrage partnerschap gebaseerd op # huishoudens

➢ Voordeeltarieven partnergemeenten

➢# Credits op basis bedrag partnerschap

➢Afrekening 2022 binnenkort

PARTNERSCHAP – TERUGBLIK 2022



PARTNERSCHAP 2023

➢Creditssysteem verdwijnt

➢Enkel partnergemeenten kunnen beroep doen op Dubolimburg

➢Bijdrage partnerschap gebaseerd op # inwoners

➢Vernieuwd aanbod voor steden en gemeenten

➢Onderscheid tussen particulier en gemeentelijk aanbod

➢Rondgang 2023

➢Contactpersoon Dubo à la Carte: paul.claes@dubolimburg.be

mailto:paul.claes@dubolimburg.be


PARTNERSCHAP 2023 

➢Eerstelijnsadvies en ondersteuning

➢Klimaatactieplannen 

➢Lokaal Energie- en KlimaatPact

➢Informeren/sensibiliseren burgers, premies, leningen

➢ 3 vormingsmomenten

➢Strategisch Vastgoedplan, verenigingsgebouwen, circulair bouwen 



Donderdag 23 maart 2023

Corda Campus Hasselt



PARTNERSCHAP 2023

➢Dubolimburg Aandag op 23/03/2023

➢Vorming (namiddag) en avondnetwerkmoment met optreden Kamal Kharmach

➢Uitnodiging via nieuwsbrief

➢Asbestverwijderingscampagne

➢Infosessie voor inwoners, vraagbaak voor ambtenaren

➢Communicatie via nieuwsbrief, website, mailing

➢Nieuwe wetgeving, nieuwe technieken, voorbeeldprojecten, EU/Vlaamse subsidieprogramma’s



PARTNERSCHAP 2023

➢Eénmalige aanwezigheid infoavond, gemeentelijke beurs, …

➢Promotiematerialen

➢Folders, voorbeeldteksten infobladen, social media,….





AANBOD DUBO A LA CARTE

Particulier aanbod

➢Particulier renovatieadvies 

Mijn VerbouwBegeleiding van het Energiehuis Limburg 

➢Quickscans voor renovatie en nieuwbouw

➢Huisdokter groendak / groengevel

➢Energiescan/Renovatieaudit Appartementsgebouwen 

Aangemeld via VME/Syndicus



AANBOD DUBO A LA CARTE

Aanbod Gemeenten en verenigingen

➢Quickscan niet-residentieel gebouw
Plaatsbezoek + beknopte adviesnota wat betreft energie, duurzaamheid en comfort

➢Renovatieaudit niet residentieel gebouw
Plaatsbezoek en uitgebreid adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en 
comfort. 

Inclusief  actie- en besparingsplan

➢Renovatieaudit verenigingsgebouw  
Plaatsbezoek, adviesrapport wat betreft energie, duurzaamheid en comfort. 

Optioneel uitbreidbaar met renovatiebegeleiding



AANBOD DUBO A LA CARTE

Aanbod Gemeenten en verenigingen

➢Advies groendak/groengevel gemeentelijke gebouwen

Maatadvies inclusief  rapport

➢NIEUW: Strategisch Vastgoed Plan

Begeleiding bij het opstellen en implementeren van 

een gemeentelijk Strategisch Vastgoed Plan 

➢Duurzaamheidsmeter GRO

Ondersteuning gemeentebesturen bij de inzet en toepassing van de GRO 

in gemeentelijke projecten.



PROJECTEN DUBOLIMBURG

➢C-Real

EU- project

Looptijd: tot 09/2024

➢Asbestverwijderingsproject

OVAM-project

Looptijd: tot 2025

➢Opmaken renovatiemasterplannen voor VME

Geselecteerd als leverancier voor VEKA

Looptijd: nog niet gestart



Centrum-Zuid 1111

3530 Houthalen-Helchteren

011-39 75 75

www.dubolimburg.be

paul.claes@dubolimburg.be

http://www.dubolimburg.be
mailto:paul.claes@dubolimburg.be
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