
 Aardgasvrij wonen!?
Uitnodiging informatieavond

6 november 
2017 



Aardgasvrij wonen!? 
Uitnodiging informatieavond 

In 2030 moet het gasverbruik fors minder zijn. Dat lijkt 
ver weg, maar het is dichterbij dan je denkt: koop je nu 
een nieuwe hoogrendement (hr)-ketel op gas, dan zou het 
best je laatste kunnen zijn. En misschien is het slimmer om 
nu al (stapsgewijs) te kiezen voor duurzame verwarming. 
Bijvoorbeeld door de aanschaf van een elektrische 
warmtepomp.  

Voor veel mensen leidt de overgang naar aardgasvrij verwarmen tot 
flinke veranderingen in hun huur- of koophuis. Daarom organiseren 
we deze informatiebijeenkomst: om jou op weg te helpen en de 
vragen die bij je leven zoveel mogelijk te beantwoorden. Bijvoorbeeld: 
als je je woning aardgasvrij wilt verbouwen, moet je dan alles in één 
keer aanpakken of is het beter het stap voor stap te (laten) doen? 

Tijdens deze informatieavond zullen diverse (ervarings-)deskundigen 
je meenemen in het waarom van aardgasvrij verwarmen, en hoe je 
je het aardgasvrij maken van je huis slim kunt aanpakken. Waar je 
als koper de informatie vindt en bij wie je moet zijn voor hulp? Of als 
huurder, hoe de woningbouwvereniging deze omschakeling wil gaan 
aanpakken en wat dit voor jou betekent? Meer weten? Kom dan naar 
de informatiebijeenkomst ‘Aardgasvrij wonen?!‘

Je kunt je aanmelden via www.zmf.nl

Graag tot ziens op maandagavond 6 november.

Met vriendelijke groet,
namens het Energieservicepunt Zeeland en Energie Zeeland,

Melissa Ernst, mernst@zmf.nl
Adriënne Withagen, awithagen@dezb.nl
Marjan Brandes, mbrandes@zeeuwind.nl 
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Programma

19.15 uur  Inloop met koffie en thee

19.45 uur  Plenair gedeelte
• Ontvangst door de avondvoorzitter Teus Baars, 

directeur Zeeuwind
• Pitches over aardgasvrij verwarmen:

1. als je voor wonen in een nieuwbouwhuis kiest  
   - spreker van Morgen Wonen

2. als je in een koophuis gebouwd vóór 1980 woont     
- Walter Koens, Marsaki 

3. als je in een koophuis gebouwd vanaf 1980 woont    
- Niek Tramper, Zeeuwind

4. als je in een huurhuis woont                                   
- William Dircken, RWS-partner in wonen 

20.30 uur  Inspiratieronde over aardgasvrij wonen 
 (vervolg op de pitches)
 Je maakt vervolgens een keuze uit de pitch die voor jou 
 het meest interessant is. Tijdens de inspiratieronde wordt 
 het onderwerp verder uitgediept en is er alle ruimte om 
 mee te praten en je vragen te stellen. Ook vertelt een 
 bewoner, over zijn of haar ervaring m.b.t. de renovatie 
 en/of het wonen in een aardgasvrij huis. 

21.40 uur Aardgasvrij wonen in Zeeland; hoe gaan we dit 
 aanpakken?
 Toelichting door Derk Alssema, bestuurlijk voorzitter van 
 het Zeeuws Energie Akkoord

21.55 uur Lancering energiedossier 
 ‘Wonen zonder aardgas’ door ZB en ZMf

22.00 uur  Afsluiting 
 Napraten onder het genot van een drankje 

Aanmelden via de website: www.zmf.nl
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De bijeenkomst wordt georganiseerd door 
Energie Zeeland en Energieservicepunt (ESP) 
Zeeland. Energie Zeeland is een samenwerking 
van  ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, 
ZMf, en Provincie Zeeland. ESP Zeeland  is 
een samenwerking van Zeeuwind, het Zeeuws 
Klimaatfonds en ZMf. De bijeenkomst wordt 
financieel ondersteund door de Provincie Zeeland. Kousteensedijk 7 

4331 JE  Middelburg
Postbus 8004
4330 EA  Middelburg

www.dezb.nl

Wanneer:
Maandag 6 november in Middelburg, 
19.45 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

Waar:   
ZB (Betje Wolff Auditorium in het souterrain), 
Kousteensedijk 7 in Middelburg

Voor wie:
Bewoners van huur- en koopwoningen


