Duurzaam Bronkhorst:
Nieuwsbrief aan de deelnemers nr. 4
[21 oktober 2020]
1) De huisbezoeken van bureau Oom Advies liggen op schema; naar verwachting worden
op 18 november a.s. de laatste bezoeken gedaan. Dan zijn er 48 panden onderzocht op
verduurzamingsmogelijkheden.
2) Heeft u van het bureau een scanrapport ontvangen, dan geldt het volgende:
a) Het rapport is een concept.
Heeft u opmerkingen of suggesties over de inhoud (bv onjuistheden), geeft u dat dan svp
per email door aan bureau Oom Advies (info@oomadvies.nl), zodat ze dat kunnen
veranderen in de eindversie.
b) Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over 'uw' scanrapport.
Daarom hadden wij het plan om spreekuren te organiseren, maar vanwege de coronasituatie zien we daarvan af. In plaats daarvan kunt u uw vragen rechtstreeks met de
mensen van Oom Advies te bespreken: dat kan per email (info@oomadvies.nl) of
telefonisch (06 46181588 of 06 50243450).
3) Voor de projectgroep is het van belang om van elke deelnemer te vernemen wat u van
het scanrapport vindt. Daarom krijgen wij graag per email uw antwoorden op de
volgende vragen:
1) Voldoet het scanrapport aan je verwachtingen?
2) Wat valt je op in het scanrapport? Zitten er onverwachte zaken in?
3) Wat ontbreekt aan het scanrapport? en wat kunnen we daaraan doen?
4) Hoe verder: kun je met dit scanrapport vervolgstappen zetten?
4) De volgende fase van het project.
Wij hadden het plan om, nadat alle scanrapporten gereed waren, een gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren met alle deelnemers om de vervolgstappen te bespreken.
Vanwege de corona-situatie is dat niet mogelijk en ongewenst. Wij denken nog na over
een andere aanpak; als u suggesties heeft krijgen we die graag.
In ieder geval zullen wij u wat vaker met een Nieuwsbrief-email informeren.
Heeft u ideeën voor andere manieren om gezamenlijk het project levendig te houden,
dan zien wij die graag in onze mailbox.
5) Gratis Energiebox te bestellen bij de gemeente Bronckhorst
Vandaag start de gemeente Bronckhorst met een actie voor gratis energie besparen in
huis. Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat het veel geld kost. Deuren in huis
dichtdoen, korter douchen, lampen uitdoen en apparaten niet op stand-by laten staan:
het is vaak een kleine moeite. Ook kun je met de aanschaf van simpele producten
energie besparen, zoals duurzame verlichting of tochtstrips.
De website 'Op Morgen' van de gemeente Bronckhorst helpt alle Bronckhorsters daarbij,
door het beschikbaar stellen van de gratis 'Energiebox'.
In die box zitten muntjes waarmee inwoners gratis energiebesparende producten kunnen
kopen bij lokale ondernemers en bij het Agem Energieloket. Producten als ledlampen,
tochtstrips, radiatorfolie of een energiedisplay. Ook kunnen inwoners een speciale
warmtefoto van hun huis laten maken door het Agem Energieloket. De actie loopt tot 30
november a.s.; we moeten er wel snel bij zijn, want op=op!
Ga naar www.op-morgen.nl, bestel de Energiebox en bespaar gratis energie!

