Bijeenkomsten over het gemeentelijk onderzoek in de
verkenningsbuurten Kort Haarlem én Kadebuurt
Eind 2020 heeft de gemeente vijf buurten in Gouda aangewezen als verkenningsbuurt. In deze buurten is
sindsdien onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en kosten om ze aardgas vrij te maken.

7 april 2021
presentatie van het onderzoeksresultaat voor Kort Haarlem én Kadebuurt
Op 7 april 2021 van 20.00 tot 21.30 uur zullen het adviesbureau DWTM (De WarmteTransitie Makers) en de
gemeente de uitkomsten van hun onderzoek in Kort Haarlem en Kadebuurt toelichten. Dit gebeurt tijdens een
digitale bijeenkomst, waarbij tevens gelegenheid is tot het stellen van vragen aan DWTM en
gemeenteambtenaren. De toelichting zal ingaan op vragen als:




Welke mogelijkheden zijn er om deze buurten zonder aardgas te verwarmen?
Wat zullen bij deze mogelijkheden de gemiddelde kosten per woning op buurtniveau zijn?
Wat zal de totale CO2 besparing in de buurt zijn?

Aanmelden voor deze digitale bijeenkomst via de gemeentelijke site:
www.maakgoudaduurzaam.nl/items/verkenningsbuurt-bijeenkomsten
óf door met je telefoon de QR-code hiernaast te scannen!

22 april 2021
inventarisatie van de meningen van bewoners van Kort Haarlem én Kadebuurt
In juni 2021 wil de gemeente gaan beslissen wat de startbuurten worden. In een startbuurt zal samen met
bewoners in het wijkuitvoeringsplan per woning worden bekeken welke werkzaamheden er nodig zijn en wat de
kosten zullen zijn. Daarna duurt het nog zeker 8 jaar voordat u overschakelt op een andere warmtevoorziening,
dus voorlopig geldt er voor bewoners geen enkele verplichting.
De Energie Coöperatie Kort Haarlem organiseert op 22 april 2021 van 20.00 tot 21.30 uur een digitale
bijeenkomst om te inventariseren wat de bewoners vinden.
Aanmelden voor deze bijeenkomst via onze site:
http://www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/aanmelden-buurtbijeenkomst-22april
óf door met je telefoon de QR-code hiernaast te scannen!

Bewoners van de buurt Kort Haarlem kunnen zich op onze site ook aanmelden
als lid en/of abonnee op onze nieuwsbrief !

