
 

Beste wijkbewoners, 

Het Rijk heeft een flinke subsidie toegekend en de lichten staan op 

groen voor het Zonnewarmteproject van SpaarGas. De komende tijd 

gaan we stappen zetten: we bereiden ons voor op de maatwerkadviezen 

voor deelnemende woningen en op het inkopen van isolatie en 

benodigde installaties. 

 

Om alle wijkbewoners die geïnteresseerd zijn bij te praten organiseren we twee bijeenkomsten: 

 woensdag 1 juni een webinar (online), aanvang 20:00 uur, en  
 dinsdag 7 juni het Wijkevent in de Beatrixschool, aanvang 20:00 uur.  

De programma's van het Webinar en het Wijkevent zijn vergelijkbaar: we geven informatie over 
het Zonnewarmteproject van SpaarGas en gaan in op de techniek, de voortgang en de planning 
in de komende periode. 

Het Webinar is van 20:00 tot 20:45 uur. Er is gelegenheid om vragen te stellen via de chat. 

Het Wijkevent in de Beatrixschool is van 20:00 tot 21:30 uur, we hebben dan meer tijd en gaan 
wat uitgebreider in op het project dan tijdens het Webinar.  

Je kunt je via onderstaande knop aanmelden voor beide bijeenkomsten of voor één van beide. 
Je bent van harte welkom. 

NB: Het is niet noodzakelijk om bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn om deel te kunnen 
nemen aan het project. Als je een voldoende ingevuld Huisdossier hebt gaan wij ervan uit dat je 
interesse hebt om mee te doen aan het project. We zullen je dan via e-mail persoonlijk 
uitgenodigen voor volgende stappen. 

 

Aanmelden  

  

Let op: Om deel te nemen aan het Wijkevent is inschrijving verplicht. Er zit helaas een 
maximum aan het aantal mensen dat we kunnen ontvangen in de Beatrixschool. Als het 
maximale aantal deelnemers is bereikt stopt de inschrijving. Mensen die zich niet hebben 
ingeschreven kunnen we helaas niet toelaten in de school. In verband met deze beperking 
willen we je graag verzoeken om met maar één persoon per huishouden te komen. 

Graag tot 1 juni en/of 7 juni, hartelijke groet, 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/f1d8/4e/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL2Fhbm1lbGRmb3JtdWxpZXItanVuaS0yMDIyLw==/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/f1d8/4e/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5s/
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