
 

Beste wijkbewoners en andere betrokkenen, 

We hebben wat te vieren! Gisteren werd bekend gemaakt dat gemeente Haarlem een 
rijkssubsidie van 4 miljoen euro krijgt om het wijkinitiatief SpaarGas Ramplaankwartier definitief 
mogelijk te maken! De afgelopen jaren stonden in het teken van de zoektocht naar een 
duurzaam, haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas. We hebben de meest duurzame en 
gunstigste oplossing gevonden: het zonnewarmtenet.  

Fantastisch nieuws dus, want met dit geld van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) 
kunnen we nu echt aan de slag. We richten een zonnewarmtecoöperatie op die gaat beslissen 
over het zonnewarmtenet. En we starten met aanbestedingen van ondermeer leveranciers van 
maatwerkadviezen voor de deelnemende woningen, warmtepompen, PVT-panelen en andere 
apparatuur. Op organisatorisch vlak moet er ook veel gebeuren. 

Die dingen gebeuren niet van vandaag op morgen. De komende periode zullen we iedereen via 
deze nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En het project blijft vóór en dóór 
wijkgenoten. Dus blijf graag je vragen delen en meepraten op de discussiefora op de website. 

Ook openen we op 19 maart het SpaarGas Zonnewarmteloket. Je kunt iedere zaterdag 
tussen 10:00 en 12:00 met je vragen terecht bij het gebouw in de speeltuin gelegen aan de 
Croesenstraat 51. 

Naast dit goede nieuws (lees het volledige bericht hier) hebben we in deze nieuwsbrief de 
volgende onderwerpen: 

 Wil jij je buren helpen met het Huisdossier? 
 Filmpje: SpaarGas in vogelvlucht 
 Veelgestelde vragen: Ik heb al PV-panelen, wat doe ik daarmee als ik PVT-panelen moet 

laten installeren? 
 Juridisch advies gevraagd 

Hartelijke groet, 

SpaarGas Ramplaankwartier 

 

Wil jij je buren helpen met het Huisdossier? 

Er zijn wijkgenoten die graag een helpende hand kunnen gebruiken bij het invullen van hun 
Huisdossier. SpaarGas heeft daarvoor de Straatcoaches in het leven geroepen: wijkgenoten die 
graag de helpende hand uitsteken. De ambitie van SpaarGas is: In elke straat een Straatcoach! 
We zijn nog op zoek naar Straatcoaches, dus wil je meer weten? 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/8060/30/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL25pZXV3cy9wYXctc3Vic2lkaWUtdm9vci1zcGFhcmdhcy8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/8060/30/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL2hvZS13ZXJrdC1kZS10ZWNobmllay8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/8060/30/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL25pZXV3cy9wYXctc3Vic2lkaWUtdm9vci1zcGFhcmdhcy8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/8060/30/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5s/


 

Vertel mij meer over Straatcoach worden! 

  

Heb je zelf hulp nodig bij het invullen van het Huisdossier, neem graag contact met ons op. 

 

SpaarGas in vogelvlucht 

 

In afwachting van het besluit over de 

subsidietoekening was het rustig bij SpaarGas. We 

maakten van deze luwte gebruik om samen met de 

gemeente Haarlem dit korte filmpje te ontwikkelen 

waarin projectleider Eelco Fortuijn het verhaal nog 

eens kort en krachtig uitlegt. Dé korte samenvatting 

om geïnteresseerden van binnen en buiten de wijk 

naar te verwijzen. 

 

Veelgestelde vragen 

Heb je vragen over het project? Op de website vind je actuele 

informatie en antwoorden op je vragen over SpaarGas. We zullen in 

de komende nieuwsbrieven steeds een veelgestelde vraag uitlichten 

om je een beetje wegwijs te maken. Deze maand: Ik heb al PV-

panelen, wat doe ik daarmee als ik voor het project PVT-panelen 

moet laten installeren? 

 

 

Juridisch advies gevraagd 

SpaarGas is op zoek naar iemand die ons kan helpen met een paar kleine juridische 
vraagstukken. Dus heb jij kennis van juridische zaken of ken je iemand die ons kan helpen, 
neem dan graag contact met ons op. 
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