ENERGIE BESPAREN,
STAP VOOR STAP

Een online-bijeenkomst over onder meer
zonnepanelen, plannen van de
gemeente, isolerende maatregelen en
warmtepompen
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Het webinar wordt uitgezonden op
www.duurzamevecht.nl/webinar

Meer informatie:
www.duurzamevecht.nl
en www.oud-zuilen.nl
(*)Stichting Duurzame Vecht
Stichting Duurzame Vecht inspireert en informeert inwoners en
organisaties in de gemeente Stichtse Vecht over duurzaam wonen, leven
en ondernemen. Heb je vragen, ideeën en wil je meedoen? Laat van je
horen via welkom@duurzamevecht.nl

- Is het slim een warmtepomp aan te schaffen?
- Zijn zonnepanelen iets voor mijn woning?
- Hoe kan ik mijn huis warmer houden?
- Zijn er al plannen voor de energie-transitie vanuit de gemeente?

Het zijn vragen die aan bod komen in het webinar voor Oud Zuilen op
donderdag 10 december. Energie-ambassadeurs zijn de wijk ingegaan
en hebben een analyse van de woningen gemaakt.

Daarnaast is er informatie beschikbaar over zonnepanelen en
warmtepompen. Video’s hierover van Stichting Duurzame Vecht staan
op de site en het YouTube-kanaal en dienen ter ondersteuning van deze
bijeenkomst.

Denk je aan zonnepanelen?
Doe dan mee met de zonnepanelenactie. Inwoners van de
wijk kunnen meedoen met de zonnepanelenactie. De actie
is bedoeld voor inwoners van Stichtse Vecht die denken
over de aanschaf van zonnepanelen voor op hun woning.
Over de opzet van en meedoen aan dit initiatief hoor je
meer tijdens het webinar. Natuurlijk kun je er ook vragen
over stellen.

Aanmelden mag
Aanmelden voor de online-bijeenkomst/webinar is niet
noodzakelijk. Op www.duurzamevecht.nl/webinar kan het
direct bekeken worden. Maar om het jezelf makkelijker te
maken, laat je je gegevens daar achter zodat wij op de
dag zelf nog een reminder kunnen sturen. In ongeveer drie
kwartier weet je alles over energiebesparing in je woning.

Online-bijeenkomst Oud Zuilen
10 december 20.00 uur

www.oud-zuilen.nl

www.duurzamevecht.nl/webinar
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