Beste mensen,

Energiebesparing	
  
In het kader van verschillende projecten willen wij van de dorpshuizen en de
sportaccommodaties het energiegebruik in beeld brengen en kijken hoe we energie
kunnen besparen bij deze gebouwen. Het bedrijf Invent uit Beilen voert deze opdracht
voor ons uit.

Warmtefoto's	
  
Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk dat er warmtefoto's van de gebouwen
worden gemaakt. Deze foto's geven aan waar het gebouw warmte 'lekt' en waar dus wat
aan gedaan moet/kan worden. Deze foto's kunnen alleen gemaakt worden als het
temperatuurverschil tussen binnen en buiten groot is. Het mooiste is als het buiten vriest
en binnen de kachel aan staat. Feitelijk is het nu al weer te warm om dergelijke foto's te
maken. Omdat wij wel graag verder willen met het project is besloten om de foto's 's
nachts te gaan maken. Omdat er dan 's nachts mensen op het terrein van de
sportaccommodaties en bij de dorpshuizen lopen wil ik u dit even laten weten. Mochten
er dan telefoontjes komen, dan is het in ieder geval bekent.

Data	
  
Invent wil op donderdag 5 maart en woensdag 11 maart 's nachts op pad gaan. Ze
starten rond 4.00 uur en kunnen dan 4 complexen per persoon per dag doen. Het zijn in
totaal 16 complexen die ze met 2 man gaan afhandelen.
Mocht het weer dan niet goed zijn, dan zijn de reservedagen dinsdag 18 en woensdag 19
maart.

Dorpshuizen/sportcomplexen	
  
Het gaat om onderstaande sportcomplexen en dorpshuizen.

Dorpshuizen:	
  
Dorpshuis De Tille, Witteveen
d'Olde Bieb, Hoogersmilde
Buurthuis Holthe, Holthe
Dorpshuis de Heugte, Nieuw-Balinge
't Haolerhoes, Hooghalen
't Broekhoes, Balinge
De Weidehoek, Wijster
Dorpshuis de Schuur Zwiggelte
MFA de Spil, Bovensmilde

Sportaccommodaties:	
  
Sportpark Witteveen, Witteveen
Sportpark Nieuw-Balinge, Nieuw-Balinge
Sportpark De Perkenslag, Westerbork
Sportpark Kyllot, Smilde
Sportpark De Bosrand, Hoogersmilde
Sportpark Bovensmilde, Bovensmilde
Sportparkt Hijken, Hijken

Informatie	
  
Invent neemt zelf contact op met de dorpshuizen en de sportaccommodaties wanneer zij
daar komen. Ik ga er vanuit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. Uiteraard hebben
wij de politie ook ingelicht dat dit gaat gebeuren.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Margot Gerrits
beleidsmedewerker onderwijshuisvesting
tel.nr.: (0593) 53 94 53 / (06) 15 96 99 75
werkdagen: dinsdagochtend, donderdag en vrijdag

