'Kom op, bespaar energie èn kosten!'
Nieuwsflits zomer 2010

VERVOLGSTAPPEN

De weddenschap was nog niet gehaald of de eerste deelnemers waren al klaar met het nemen
van de geplande besparingsmaatregelen. Als dat ook voor jullie geldt, dan is de procedure als
volgt:
•

meld bij Petra Lettink dat je klaar bent en dan regelt zij een afspraak voor de

eindcontrole door Geas of EnergieAdvies Visser. (Wacht met het afmelden totdat je het
meest optimale energielabel bereikt hebt, dan staat dat gelijk vast);
•

de kosten voor het nieuwe energielabel zijn per energieadviseur verschillend, maar
dankzij een bijdrage van Meer Met Minder kost je dit maximaal €60.

•

als het nieuwe energielabel is vastgesteld, zorgt Petra dat de premies uitbetaald
worden. Hiervoor is het nodig om een formulier in te vullen maar dat laat zij dan weten.
(De premies komen uit verschillende potten van Meer Met Minder/VROM, gemeente en
provincie, dus de betaling komt ook in delen. De provincie loopt wat achter in de
procedures, maar binnenkort is het laatste potje ook 'betalingsklaar'.)

PREMIES
Vorige week hebben we een gesprek gehad met de nieuwe wethoudster van Milieu, Margreet

van Gastel. We hebben haar gevraagd om werk te maken van de weddenschapspremies voor
de deelnemers die niet bij de eerste 50 zaten. Zij is het met ons eens dat dit wel zou moeten
en ze gaat er werk van maken binnen de gemeente.

Ik weet dat er aan gewerkt wordt, maar ik kan niet beloven dat we voor het zomerreces
uitsluitsel hebben. We blijven de druk er natuurlijk wel op houden voor jullie!
SERVICECENTRUM HEEFT NIEUWE NAAM
Sommigen van jullie hebben het al opgemerkt, ons pand aan de Hommelseweg heeft begin
deze maand een nieuwe naam gekregen:

Deze naam is de paraplu voor de diverse activiteiten die in ons pand plaatsvinden van onze
eigen stichting, de Onderhoudswinkel VOSZ, E-Scooter Arnhem en binnenkort ook van
binnenhuisarchitect Jan Franssen.
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Deze zomer verspreiden we de nieuwe folder over De Groene Vos in de wijk. Eind juli en in
augustus zijn we niet altijd open i.v.m. zomervakantie. Dit geven we zo spoedig mogelijk aan
op de deur en op onze website.

MEER INFORMATIE

Als je nog vragen hebt of meer informatie wilt over de energiebesparingsweddenschap, dan
kun je terecht bij Petra Lettink op maandag t/m donderdag tijdens kantooruren. Zij is dan
aanwezig in De Groene Vos. Het adres is:
Hommelseweg 41
6821 LA Arnhem
T 026 737 0041

E info@duurzamewijk.nl

W www.duurzamewijk.nl

Onze winkel in De Groene Vos is trouwens ook hèt adres voor: Peeze koffie, biologische wijn uit de regio, de lampenleen-doos, de ecowasbal, LED-lampen, spaarlampen, Tonzon isolatiefolie en andere energiebesparende artikelen,
duurzame kantoorartikelen, het lenen van een energiemeter en het inleveren van oud frituurvet/olie en oude
spaarlampen.
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