
SAMEN IN ACTIE VOOR DUURZAME ENERGIE

NIEUWS

‘Gasje bij’ geven als dat nodig is, is kenmerkend voor Manderveen. Samen de 

schouders eronder voor de leefbaarheid in het dorp. Deze inzet hebben we 

nu nodig om de huizen in Manderveen op een andere manier te verwarmen, 

zonder aardgas. ‘Gasje eraf’ dus.

Alle huizen en gebouwen in Nederland moeten 

in 2050 aardgasvrij zijn, dus ook in Manderveen. 

Stoken op fossiele brandstoffen is slecht voor 

het klimaat en in 2022 stoppen we met het 

Gronings aardgas. Dus we schakelen met z’n 

allen over op schone(re) energie. Zodat we ook 

in de toekomst fijn kunnen wonen en leven.

Aan de slag met een WUP

Door heel het land worden nu plannen 

gemaakt om te verduurzamen. Manderveen is 

één van de eerste dorpen waar de gemeente 

Tubbergen samen met inwoners, ondernemers 

en anderen een plan gaat maken om de huizen 

en gebouwen te verwarmen met schone(re) 

energie. Dat heet een wijkuitvoeringsplan 

(WUP). Dit plan, dat past bij het dorp, willen we 

rond de zomervakantie van 2021 vaststellen.

Dit betekent nog niet dat we in 2021 al van het 

aardgas af gaan. We maken eerst een plan, dat 

we daarna stap voor stap gaan uitvoeren.

In gesprek

Om tot een passend plan te komen willen  

we de komende maanden met alle inwoners 

van Manderveen in gesprek. Samen willen we 

onderzoeken hoe we de huizen in Manderveen 

op een andere manier kunnen verwarmen.  

Voor meer informatie kunt u terecht op  

ENERGIEVANNOORDOOSTTWENTE.NL 

Duurzaam wonen 
in Manderveen
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Meer informatie
De gemeente Tubbergen werkt samen met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal 

en Losser aan energie in Noordoost Twente. Op onze gezamenlijke website 

energievannoordoosttwente.nl/wup/manderveen 
vind je meer informatie over de WUP Manderveen.

Contact
Heb je  vragen na het lezen van deze nieuwsbrief? Dan kun je contact opnemen met Roelf van Till, 

projectleider bij de gemeente via r.vantill@noaberkracht.nl of 0546-628000. 

Werkgroep bewoners

Welke alternatieven zijn er voor aardgas en 

wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kunnen  

we ons voorbereiden op aardgasvrij wonen?  

Wat kunnen we de komende jaren alvast 

doen om energie en kosten te besparen?  

Op de achtergrond zijn we al begonnen.  

Er is een werkgroep gevormd van inwoners 

uit verschillende wijken in Manderveen,  

waar we als gemeente mee samenwerken.

Enquête en bijeenkomsten

Omdat we zoveel mogelijk Manderveners 

bij het wijkuitvoeringsplan willen betrekken, 

krijgt binnenkort iedereen een uitnodiging 

voor een enquête hierover in de bus. Als die 

uitkomsten bekend zijn, gaan we een aantal 

bijeenkomsten in Manderveen organiseren 

om met Manderveners in gesprek te gaan. 

Dat willen we nog voor de zomer gaan  

doen. Hopelijk is het dan mogelijk om fysiek 

bij elkaar te komen, anders gaan we het 

digitaal oplossen.  

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste stappen in het verduurzamen 

van je huis zijn isoleren en energie besparen. 

Kijk voor tips en advies op ons energieloket: 

duurzaambouwloket.nl/noordoosttwente. 

Daar kun je ook een afspraak maken met een 

wooncoach die je kan adviseren.

Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor een enquête, 
we zijn benieuwd naar uw mening.  
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