De werkgroep Zandberg-Oost Duurzaam/aardgasvrij, onderdeel van de Wijkraad
Zandberg-Oost, nodigt u uit voor een tweede informatiebijeenkomst. Op 16 mei
organiseerde de werkgroep een startbijeenkomst over de warmtetransitie in de
gemeente Breda. Voor alle Bredase wijken komt er een wijkenergieplan. Begin 2023
volgt een derde informatieavond, dan over verwarmingstechnieken.

Hoe beter uw woning nu is /wordt geïsoleerd, hoe meer opties u nu/later heeft voor
het verwarmen van uw woning.
• De goedkoopste energie is de energie die u niet
verbruikt. Belangrijk in tijden van hoge prijzen
voor gas en elektriciteit.
• Minder gebruik van fossiele brandstof is beter
voor natuur en milieu. Verduurzamen is dus het
devies!
• Isolatie is iets waar je geen seconde over hoeft na
te denken, oftewel een ‘no-brainer’. Het is de
eerste en meest logische stap die bewoners
kunnen maken om hun woning te verduurzamen.
In Zandberg-Oost hebben we grofweg 4 verschillende typen woning uit verschillende bouwperioden:
kleine woningen, jaren 30-erkerwoningen, grote
herenhuizen en stadsvilla’s. Elk woningtype vraagt

om een andere benadering. Samen met deskundigen kijken we naar de mogelijkheden voor het type
woning waarin u woont.
We organiseren deze avond i.s.m. met de Gemeente
Breda. De gemeente komt binnenkort met een stevige isolatiecampagne. De werkgroep Zandberg-Oost
Duurzaam/Aardgasvrij wil daar graag bij aanhaken.
Niet alleen kijken we naar de concrete isolatiemogelijkheden. Ook willen we onderzoeken of er collectief
actie kan worden ondernomen, zoals gezamenlijke
inkoop en/of uitvoering en uiteraard informeren wij
u over de subsidiemogelijkheden.
U bent van harte welkom!
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Uitnodiging 23 november thema-avond
woningisolatie Zandberg-Oost

Woensdag 23 november 2022
19.45 – 22.30 uur (inloop 19.30 uur) in
Gemeenschapshuis De Zandberg
Zandberglaan 54bis
Breda

19.30 uur:
19.50 uur:
20.00 uur:
20.20 uur

Programma

Inloop met koffie/thee
Korte intro door de voorzitter van de wijkraad Ad Bijma
Inleiding door Mark Kooijman die in opdracht van de gemeente Breda een
praktische handreiking schreef over isolatie in verschillende woningtypen.
In gesprek met 2 inwoners uit onze wijk die hun woningen verduurzaamden.
Zij delen hun praktische ervaringen met u.
Informatie over de a.s. isolatiecampagne van en subsidiemogelijkheden
bij de gemeente Breda.

20.40 uur

Vragen en antwoorden

21.10 uur

Korte pauze

21.25 uur

Gesprekken aan 4 tafels, ingedeeld naar woningtype.
Ervaringen uitwisselen, vragen uitdiepen en wensen inventariseren t.a.v.
gezamenlijke actie (zoals inkoop materialen en uitvoering)
U kunt ook vragen stellen aan Julie Conradi van de gemeente Breda.
Zij houdt zich bezig met cultuurhistorische waarden, waaronder gemeentelijke monumenten en woningen die vallen onder beschermd stadsgezicht.

22.15 uur
22.25 uur
22.30 uur

Korte ronde over de opbrengst van deze gesprekken
Vervolgacties
Sluiting.

Bent u van plan te komen dan graag even aanmelden via de geheel vernieuwde website van de Wijkraad
Zandberg-Oost: www.zandbergbreda.nl. Graag ook type woning en bouwjaar noteren. Hier vindt u ook
nadere informatie over de handreiking isolatie van de gemeente Breda.
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