opgericht: 5 augustus 1976

|

www.albertshoven.nl

|

september 2015, nr. 5

Nieuwsbrief
Duurzaamheid
De vakanties zitten er voor de meesten van jullie waarschijnlijk weer op. Hopelijk hebben jullie genoten van de
mooie en warme zomer. De werkgroep Verduurzaming
heeft haar activiteiten ook weer opgepakt. Eerder hebben diverse bewoners aangegeven interesse te hebben
in zonnepanelen en in het uitvoeren van andere verduurzamingsmaatregelen. Samen met hen willen wij dit
najaar toewerken naar een bij ieder passende keuze.
Tijdens de bijeenkomst van 22 juni in het zaaltje van De
Hoveniers kondigde de werkgroep een vervolgbijeenkomst in september aan, aanvankelijk speciaal gericht op
geïnteresseerden in zonne-installaties.
De data voor de vervolgbijeenkomsten zijn:
22 september van 20.00 - 22.30 uur
13 oktober van 19.30 - 22.30 uur
wederom in de zaal van De Hoveniers.
Voor de bijeenkomst van 22 september heeft de werkgroep Verduurzaming een deskundige van de WoonWijzerWinkel (zie www.woonwijzerwinkel.nl) uitgenodigd.
De WoonWijzerWinkel is het regionaal onafhankelijk
loket om bewoners te informeren over en te begeleiden
bij verduurzaming van hun woning. De WoonWijzerWinkel is ondergebracht bij het InnovatieCentrumDuurzaamBouwen (ICDuBo) gevestigd op Rotterdam Heijplaat. De WoonWijzerWinkel beantwoordt vanuit haar
expertise op het gebied van verduurzaming van woningen en VVE’s vragen en kan begeleiden bij de keuze voor
maatregelen, producten en installateurs.
De bijeenkomst van 22 september is dus ook interessant voor alle leden die zich willen informeren over
verduurzamingsmogelijkheden van hun woning.
Het programma bestaat uit 2 delen. In het eerste deel
gaan we met de specialist van de WoonWijzerWinkel in
op de verschillende verduurzamingsmaatregelen voor
onze woningen en hoe hiermee verder te gaan. Het
tweede deel van de avond gaan we met hem specifiek in
op de keuze van producten en installateurs van zonneinstallaties. Op de bijeenkomst van 13 oktober willen we
vervolgens maximaal 4 aanbieders hun aanbod op het
gebied van zonne-installaties laten presenteren, waarna

een ieder nog voor het eind van het jaar een beslissing
kan nemen, individueel dan wel collectief.
Tot slot. In het wekelijkse Zoetermeerse blad “Dichtbij”
van 3 september wordt aangekondigd dat inwoners van
de gemeente Zoetermeer vanaf 12 oktober mee kunnen
doen aan de groepsaankoop zonnepanelen (zie
www.samenzonneenergie.nl). Dit aanbod zal op 22 september ook bij de afwegingen betrokken worden.
Wilt u erbij zijn op 22 september? Geeft u zich dan per
mail op bij André de Groot: aj.degroot@wxs.nl
Met groet, de werkgroepleden, André de Groot, Paul
Bakker, Peter Pfeijffer, Jaap Hoefsloot
Schrijf het alvast in uw agenda:

zaterdag 19 december
is er weer een gezellige

kerstborrel
met glühwein en lekkere hapjes.
Nadere informatie volgt.

40 jaar Albertshoven
Het boekje “40 jaar Albertshoven” om het 40-jarig bestaan van de wijk te vieren, vordert gestaag. Het boekje
bevat foto’s over de afgelopen 40 jaar, wetenswaardigheden en natuurlijk veel informatie over de bijzondere
architectuur van de woningen en van wijk. Wij gaan nog
praten met een aantal bewoners van het eerste uur om
herinneringen op te halen.
De feestelijke presentatie is gepland op 11 juni 2016.
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