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Kort Haarlem wordt geen startbuurt
Het college van B&W is gezien de reacties uit de verkenningsbuurten van mening dat het nog te vroeg
is om in Gouda al startbuurten aan te wijzen. Dit betekent dat er nog nergens definitieve stappen
worden gezet richting aardgasvrij.
Er zijn nog te veel vragen en zorgen. Daarom is eerst meer onderzoek nodig. Om dit onderzoek en de
participatie goed te kunnen uitvoeren is het advies in 2022 op twee plekken verder te verkennen.
Logische plekken lijken Plaswijck rond het winkelcentrum en de Mammoet (warmtenet met
aquathermie) en Middenwillens West (individuele oplossing).
Wel wil het college isoleren, besparen van energie en de aanschaf van zonnepanelen zoveel mogelijk
stimuleren met adviezen, subsidies en andere regelingen.
Op 12 juli 2021 zal een informatieavond over de Transitievisie Warmte worden georganiseerd voor
inwoners en andere belanghebbenden. Daarna start de inspraakperiode, waarbij belanghebbenden
hun zienswijze kunnen indienen. In oktober moet een tweede versie van de Transitievisie Warmte
gereed zijn, waarover de gemeenteraad in december zal beslissen.

experts gezocht
Veel bewoners zoeken hulp bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of op te wekken.
Natuurlijk zijn de energiecoaches al beschikbaar om te adviseren.
Er zijn echter ook bewoners, die veel over deze onderwerpen weten (door werk of ervaring) of die tijd
hebben zich hier grondig in te verdiepen en hun bevindingen via de site, met de energiecoaches of
met bewoners te delen.
De komende weken zullen we actief op zoek gaan naar deze bewoners!

offertes gevraagd
Veel bewoners vinden het moeilijk ontvangen offertes voor isolatie of zonnepanelen te beoordelen.
Door offertes te vergelijken en te toetsen aan reeds aanwezige kennis, kunnen we u op termijn steeds
beter adviseren.
Wij vragen u daarom uw ontvangen offertes te sturen naar info@energiecooperatiekorthaarlem.nl.
Ook de opgedane ervaringen met bedrijven en de eventuele uitvoering is natuurlijk waardevol.
Natuurlijk zullen we de offertes vertrouwelijk behandelen en geen persoonlijke gegevens met anderen
delen!

