Zonnepanelen? Dat gaan we doen!
Uitnodiging: Webinar zonnepanelen collectief - Godenbuurt - Roomburg
Wanneer:
Waar:
Opgeven via:
Organisatie:

Woensdag 16 maart van 20.00 tot 21.30 uur
Online – u ontvangt een zoom-link nadat u zicht hebt opgegeven
RoomMeerburg@gagoed.nl. Graag vóór 14 maart.
Maaike Vinkenburg, wijkambassadeur Duurzaamheid Room- en Meerburg

In Roomburg zijn de Junostraat, Venusstraat,
Mercuriusstraat, Dianastraat en Vulcanusstraat
15 jaar geleden gebouwd als ‘de energiebuurt’.
De woningen zijn door drie verschillende
architectenbureaus gebouwd en er is toentertijd
gestreefd naar het bouwen van zeer
energiezuinige woningen. Een aantal huizen,
zoals aan de Vulcanusstraat, heeft zonnepanelen
toegepast in de gevel. In andere straten liggen de
zonnepanelen op het dak.
Van een aantal buurtgenoten weten we dat ze graag nieuwe zonnepanelen willen aanschaffen.
Een enkeling heeft dit recent al gedaan. Zo ook Gerwin van Schijndel, die aan de Jupiterlaan
woont. Gerwin vertelt: “Ik zie een investering in zonnepanelen als een typische win-winsituatie:
zonnepanelen zijn niet alleen goed voor je eigen portemonnee, maar ook voor het milieu. En als je
ze eenmaal hebt liggen, heb je er verder geen omkijken meer naar.”
Samen met Jeroen Hiep van De Zonnefabriek en Gerwin organiseren we een bijeenkomst op 16
maart waarin u meer informatie en ideeën kunt uitwisselen over onder meer:
• de werking van zonnepanelen
• hoe zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden
▪ of uw woning en dak geschikt zijn en wat u kunt verdienen
met zonnepanelen
• welke financieringsmogelijkheden er zijn
• andere zaken waar u zoal aan moet denken bij
de aanschaf van zonnepanelen (herkomst van de panelen,
nieuwe technische ontwikkelingen etc.)
Als wijkambassadeur duurzaamheid is mijn doel om de bewoners in de wijken
Meerburg en Roomburg te helpen met het nemen van duurzame maatregelen.
Huizen isoleren maar ook kleine duurzame maatregelen die geld besparen,
vergroening in de wijk en zeker ook het installeren van zonnepanelen. Samen
houden we onze buurten groen en prettig leefbaar.
Wilt u graag deelnemen aan de bijeenkomst op 16 maart? Of heeft u vragen of
suggesties? Neem contact op met Maaike Vinkenburg via RoomMeerburg@gagoed.nl

