
Uitnodiging voor twee buurtbijeenkomsten. 

1. Op donderdag 26 januari over de energietransitie. 
Met een aantal deskundige. Deze is vooral voor eigen huis bezitters. 

2. Op maandag 6 februari een buurtbijeenkomst 
Over de algemene zaken die spelen in onze buurt. Voor iedereen die de buurt een 
warm hart toe draagt.  

Beiden bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur in het Sparkgebouw aan de Bok de 
Korverweg 4. Graag een mail, met vermelding van de datum (1, 2 of beide), naar 
buurt10a@gmail.com als u van plan bent te komen.  

1. (26 januari) U wordt uitgenodigd voor een bewonersavond over de energietransitie. 
Hierin krijgt u een presentatie over energiebesparing in uw huis en wat er aan uw 
huis gedaan zou kunnen worden om (deels) van het gas af te kunnen. Er zijn aan 
één huis metingen en berekeningen gedaan en die kunnen als uitgangspunt gebruikt worden voor 
andere huizen in buurt 10. Op deze bewonersavond presenteren wij o.a. de resultaten van deze 
meting. De experts van 02025 (René Janse), OFME (warmteverlies berekeningen, Huibert 
Spoorenberg) en de Groene Den (Dennis van Erp) die de meting uitgevoerd hebben zijn deze avond 
aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. 

Onderwerpen verder zijn o.a.: effect van, HR++ glas, geïsoleerde garage deur, kierafdichting winst 
daarvan, vloerverwarming versus radiatoren en wat zijn de consequenties voor je afgiftesysteem 
(radiatoren) als je over wilt naar een (hybride) warmtepomp, en wat kost dat ongeveer en welk 
vermogen moet die pomp hebben? 

 

   februari een buurbijeenkomst z.o.z. >>> 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maandag 6 februari een buurbijeenkomst algemene zaken. (2)  

Voor iedereen die de buurt een warm hart toe draagt.  
Begint om 19.30 uur in het Sparkgebouw aan de Bok de Korverweg 4. Graag een mail, 
met vermelding van datum naar buurt10a@gmail.com als u van plan bent te komen. 
 

2. (6 februari) Op maandag 6 februari een buurbijeenkomst over de algemene zaken 
die spelen in onze buurt. Voor iedereen die de buurt een warm hart toe draagt. In 
navolging van de vorige bijeenkomst van juni 2022 willen we weer een 
buurtbijeenkomst houden. Dit keer willen we bij deze eerste bijeenkomst in het 
nieuwe jaar u trakteren op een aangeklede borrel inclusief twee drankjes (fris, bier 
en wijn). Natuurlijk is er ook koffie en thee die zijn gratis.  
Graag ontvangen wij input over wat voor u belangrijk is in onze buurt en waar wij 
nog meer onze aandacht op moeten richten. De volgende punten komen weer 
aan de orde: 

- wat doen wij en wat willen wij voor de buurt; 
- openbaar vervoer; buurtbus 

- onze website; www.bvb10a.nl 
- veiligheid; 
- betaald parkeren 
- schone buurt; 

- wat heeft u nog gemist dat u belangrijk vindt; 

We hebben de buurtmakelaar Fouad Soubati en de wijkagent Bart Post ook uitgenodigd. 
U hoeft geen lid te zijn van onze vereniging om de bijeenkomst bij te wonen. Iedereen (ook uw 
buurman/vrouw) is van harte welkom. 
             26 januari over de energietransitie z.o.z.>>>  


