Gratis duurzaam bouwadvies in Hoegaarden
Wat?
Verbouwen in onze gemeente doe je bij voorkeur op een duurzame manier.
Hoegaardiers met een baksteen in de maag kunnen een gratis advies duurzaam
bouwen (DuBo) krijgen van vzw Dialoog. Het gaat om een advies op maat voor
verbouwprojecten op vlak van
duurzaamheid. Kleine nuances in de
verbouwingsplannen kunnen immers grote gevolgen hebben wanneer het project is
voltooid. Zo doen onvoldoende of slecht geplaatste isolatie, koudebruggen of fout
geplaatste ramen de energiefactuur hoog oplopen. Om goed voorbereid aan de start
van een verbouwproject te komen is het DuBo-advies ideaal. Niet alleen energie, ook
watergebruik, ventilatie en materialen komen aan bod. Een advies duurt minimum
twee, maximum drie uur.
DuBo-advies treedt geenszins in concurrentie met de architect. Zo worden er
bijvoorbeeld geen berekeningen of analyses gemaakt. Het gaat om een vrijblijvend
en bijkomend advies in de planningsfase, vaak nog voor er een architect wordt
aangesteld.
Praktisch?
Situatie 1: je hebt ontwerpplannen voor een grondige verbouwing?
Vanaf het ogenblik dat de eerste ontwerpplannen op tafel liggen kan je duurzaam
bouwadvies vragen. Je maakt een afspraak en komt langs. Je architect is eveneens
welkom. De adviseur neemt samen met jou jouw plannen kritisch onder de loep en
geeft extra advies en tips.
Advies op basis van plannen vindt plaats in het gemeentehuis.
Situatie 2: je wil je huis verbouwen maar hebt geen bouwplannen op papier?
Vaak gaat het bij verbouwingen om plaatselijke ingrepen, die zonder vergunning of
architect uitgevoerd worden en waarvoor geen plannen beschikbaar zijn. In dit geval
kan een adviseur bij jou thuis langs komen. je ideeën worden besproken en je krijgt
bijkomende suggesties voor een duurzame verbouwing.
Kostprijs?
Hoegaarden biedt, in samenwerking met Dialoog vzw en de provincie VlaamsBrabant, dergelijke adviezen gratis aan aan particulieren die een woning op het
grondgebied van de gemeente renoveren.
Hoe maak je een afspraak?
Je
kan
een
afspraak
maken
via
steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.
Telefonisch reserveren kan op het nummer 016 23 26 49.
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