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UITNODIGING
INFORMATIEAVOND DE GROENE WIJK DUURZAAM

24 September 2015 A Gene Bek (sportvelden)
De werkgroep Groene Wijk Duurzaam heeft het initiatief opgepakt om de wijk te verduurzamen. Maar wat betekent dit nou… Douve Weien/Caumerveld verduurzamen?
Verduurzamen betekent dat we het energieverbruik in de wijk willen terugdringen. Voor een
duurzame leefomgeving, milieubewust en gezond wonen, is het belangrijk om de CO² uitstoot,
de schadelijke gassen, terug te dringen. Het is nodig om bewuster om te gaan met onze natuur
en de leefomstandigheden voor ons maar ook voor de generaties na ons.
Hoe doen we dat?
De werkgroep organiseert informatieavonden en treedt op als intermediair als het gaat om
duurzame energievoorzieningen. De wijkraad en de gemeente faciliteren ons op het gebied van
communicatie, vergaderruimte en kennis.
Om energieverbruik terug te dringen zijn andere, vernieuwende methodes nodig, zoals het
isoleren van de bestaande woningen in de wijk. Ruim 3000 woningen in de wijk zijn gebouwd
vlak na 1970, waarbij maar op een beperkte schaal op een goede manier geïsoleerd werd.
De werkgroep heeft bedrijven uitgenodigd die gespecialiseerd zijn in spouwmuurisolatie en/of
vloerisolatie en heeft hen gevraagd om voor onze wijk kwalitatief en financieel aantrekkelijke
aanbiedingen te doen. Die aanbiedingen zijn beoordeeld met hulp van www.DUWPARKSTAD.nl,
naar prijs en inhoud. Het betreft: Neuhof Haans, Isolatie Parkstad en Pluimers Isolatie. Bij
voldoende belangstelling kunnen we gezamenlijk als wijk tot zaken komen. En zo profiteren
van opgedane kennis maar ook korting!
Mijnwater, basis voor duurzame energie
Naast het project over isolatie willen wij u ook laten kennismaken met Mijnwater BV. Wij
denken dat dit project veel kansen biedt om verder te verduurzamen.
In Douve Weien is Mijnwater B.V. van plan inhoud en vorm te geven aan het energietransitie
proces, waarbij met uw wensen en belangen rekening wordt gehouden. Daarna gaan wij met
elkaar in overleg om te kijken hoe mijnwater als bron van duurzame warmte en koude levering
ingezet kan worden in de wijk. Laat u daarover tijdens de informatieavond uitvoerig
informeren.
KOMT U OOK?
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De werkgroep hoopt op een grote opkomst op 24 september as.
De avond begint om 19.30 en eindigt rond 22.00 uur.

2

