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Om van de Europese campagne Display
een succes te maken, committeren we ons
aan de volgende afspraken:

Overeenkomst

Overwegende dat de Europese richtlijn
Energieprestatie Gebouwen een uitdaging
biedt om de Europese gebouwensector
energiezuiniger te maken, meer duurzame
energiebronnen te gebruiken en de CO2
emissies te verminderen,
Overwegende dat gemeentelijke gebouwen
een voorbeeldfunctie (kunnen) hebben en
wij onze burgers nodig hebben om de
doelstellingen te bereiken,
Overwegende het belang om te antiperen op
de inwerkingtreding van de Europese
richtlijn Energieprestatie Gebouwen, en
gebruikmakend van de mogelijkheid om op
vrijwillige basis meer milieu aspecten mee te
nemen,

besluiten wij om deel te nemen
aan Display®, campagne voor
de
energieprestatie
van
gebouwen.
Deelname
mogelijk:

aan

®

Display

maakt

het

onze gebouwen onderling en met andere
gemeenten te vergelijken,
ervaringen uit te wisselen met andere
Europese gemeenten.

We laten de energieprestatie, de CO2 uitstoot
en het waterverbruik aan onze burgers zien in
minimaal:

5 municipal buildings
(local authorities < 50,000 inhabitants)

10 municipal buildings (local authorities
between 50,000 and 100,000 inhabitants)

20 municipal buildings
(local authorities > 100,000 inhabitants),
We geven Energy Cities de beschikking over
de relevante gegevens die nodig zijn voor de
poster en de officiële website van de
®
Europese campagne 'Display' .
®

We hangen de Display posters op in door de
burgers veelgebruikte gebouwen.
Wij
lanceren
een
informatieen
bewustwordingscampagne voor de gebruikers
van de gebouwen.

Op zijn beurt committeert Energy Cities
zich aan de volgende afspraken:
Energy Cities voorziet de gemeente van een
rekenmethode
via
internet
en
een
bijbehorende handleiding.
Energy Cities biedt onze gemeente de
®
mogelijkheid een Display poster voor de
deelnemende gebouwen te maken.
Energy Cities levert, op verzoek van de
gemeente,
meer
informatie
over
de
®.
implementatie van Display
Energy Cities houdt de gemeente regelmatig
op de hoogte van de voortgang van de
®
Europese campagne Display .
Energy Cities publiceert het werk van de
gemeente via de officiële website van de
®.
Europese campagne Display www.displaycampaign.org.

In tweevoud opgemaakt en opsturen naar: Energy Cities / 2 chemin de Palente/ F-25000 Besançon.
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