NIEUWS
SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Duurzaam wonen in
Harbrinkhoek-Mariaparochie
Op donderdag 10 december was er een online informatieavond over het
Wijkuitvoeringsplan (WUP) voor Harbrinkhoek-Mariaparochie. Misschien heb
je de uitzending bekeken, misschien niet. In deze nieuwsbrief blikken we
terug op de avond en kijken we vooruit.
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samenwerken aan een plan om dit gebied
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onderzoeken we nog de mogelijkheden voor
een klein lokaal warmtenet. Voor de rest van
Harbrinkhoek-Mariaparochie kijken we naar
andere mogelijkheden. In 2021 moet het WUP
er liggen. Daar werken we samen naar toe.
Er is al een enquête gehouden. De resultaten
hiervan zijn terug te vinden op de WUPpagina van Harbrinkhoek-Mariaparochie op
energievannoordoosttwente.nl. Op deze
pagina vind je ook meer informatie over

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste stappen in het verduurzamen van je huis, zijn isoleren, ventileren en energie besparen.
Uiteindelijk ga je dan over op een
alternatieve oplossing voor aardgas.
Hoe kun je dat doen? Vraag daarvoor
gratis, onafhankelijk en vrijblijvend
advies bij de wooncoaches van Duurzaam Thuis Twente. Dat kan op telefoonnummer 088-18 50 130 of info@
duurzaamthuistwente.nl. Of bekijk
onze website of de flyers.

Meld je aan voor de
bewonersadviesgroep
Graag horen wij hoe jij over de plannen
denkt, of je je ergens zorgen over maakt
en welke vragen je hebt, om zo samen
aan oplossingen te werken.
Op info@energievannoordoosttwente.nl
kun je je aanmelden om samen met
onder andere de werkgroep duurzaam
Harbrinkhoek-Mariaparochie en de
gemeente in gesprek te gaan over jullie
en onze ideeën en plannen.

Uitzending gemist?

Heeft u de informatieavond gemist? Geen probleem, u kunt de uitzending alsnog bekijken via

www.energievannoordoosttwente.nl/informatieavond

