Duurzaam Bronkhorst:
Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 2
[1 juli 2020]
1) Hopelijk herinnert u het zich nog: we hebben begin maart jl. in het Wapen een goed
bezochte startbijeenkomst gehad van het project 'Duurzaam Bronkhorst'. In dat project
willen we (een breed samengestelde projectgroep) de bewoners van Bronkhorst zo goed
mogelijk helpen op weg naar een duurzame en energie-zuinige woning.
Helaas moest kort daarna het project stilgelegd worden vanwege de corona-crisis.
Op 17 maart jl stuurden we u daarover een Nieuwsbrief; u kunt die hieronder nalezen.
Nu is het tijd geworden voor een nieuw stand-van-zaken bericht.
Want ....: sinds kort zijn we weer gestart met projectactiviteiten; natuurlijk
houden we daarbij rekening met alle corona-maatregelen.
2) Nog even ter herinnering over waar we in deze fase mee bezig zijn.
Adviseurs van adviesbureau Oom Advies bezoeken alle huizen in Bronkhorst die meedoen
met ons project Duurzaam Bronkhorst. Oom Advies stelt vervolgens een rapport op met
aanbevelingen over mogelijke energiebesparende maatregelen voor dat specifieke huis.
Dat rapport gaat uitsluitend naar de bewoners van het huis.De projectgroep krijgt alleen
geaggregeerde (samengetelde) en geanonimiseerde informatie terug die wij nodig
hebben om eventuele collectieve maatregelen te kunnen onderzoeken.
De provincie Gelderland subsidieert het onderzoek voor 100%, zodat er in deze fase geen
kosten voor het advies zijn voor de bewoners. Bijna alle inwoners van Bronkhorst doen
mee.
3) Oom Advies heeft in juni de eerste 4 huizen bezocht. De bewoners van deze huizen
krijgen rond half juli hun adviesrapport.
Volgende week gaat Oom Advies 8 huizen bezoeken en onderzoeken. Een bezoek kost ca
1,5 uur. Vooraf wordt aan de bewoners een vragenlijst toegestuurd met het verzoek die
in te vullen. Vanwege de vakantieperiode komt het adviesrapport van
deze woningen rond eind augustus/begin september beschikbaar.
Vanaf september worden vervolgens alle andere huizen in Bronkhorst (nog ca 40) in
groepen van 8 bezocht en onderzocht.

