Onderwerp: wijkbeenkomsten energie besparen

Beste bewoner,
U heeft net als iedereen te maken met de hoge energieprijzen. Het energieverbruik in onze woningen
kan vaak flink omlaag. Door bijvoorbeeld goed te isoleren kunt u veel energie en kosten besparen.
Wij helpen u daarbij graag op weg. In deze brief leest u er meer over en nodigen wij u uit voor onze
bijeenkomst.
Wijkbijeenkomsten energie
In de maanden november en december organiseren wij buurtbijeenkomsten op vier verschillende
plaatsen in de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u mogelijkheden waarmee u energie
kunt besparen met kierdichting, vloer- spouwmuur- glas- of dakisolatie. Dit levert u wooncomfort op
én natuurlijk bespaart u hier geld mee.
Onder aanwezigen verloten wij ook 50 luchtdichtheidstesten verdeeld over de verschillende wijken
binnen de gemeente. Deze testen maken duidelijk hoe u uw woning tochtvrij kunt maken. Wilt u
hier kans op maken? Bezoek dan een van onze bijeenkomsten!
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website. Ga naar edamvolendam.nl/wijkbijeenkomsten of scan de QR-code hiernaast. Daar
kunt u kiezen uit de volgende data en locaties:
•
•
•
•

22 november in Dorpshuis de Zwaan, Hobrede 57 in Hobrede
28 november in de Grote kerk, Grote Kerkstraat 57 in Edam
7 december in het MFA, Seevanckweg 93 in Oosthuizen
12 december in de PX Volendam W.J. Tuinstraat 15, Volendam

Programma bijeenkomst
De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Kees Tol (Parre).
19.30 – 20.00 uur
20.00 – 21.30 uur

Inloop met koffie, thee en wat lekkers.
Welkomstwoord door wethouder Dirk Dijkshoorn.
Hierna volgen verschillende presentaties die inzicht geven over waar een
woning warmte verliest en wat u daar aan kan doen.
Een bewoner uit onze gemeente vertelt hoe het is om uw woning te isoleren.
De verloting van luchtdichtheidstesten wordt toegelicht.

Meer informatie
Wilt u alvast meer weten over verduurzamen? Kijk dan op duurzaambouwloket.nl .
Heeft u nog vragen of suggesties? E-mail dan naar duurzaamheid@edam-volendam.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
S. Steur,
afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling.
Deze brief is elektronisch ondertekend en bevat daarom geen zichtbare handtekening.

