Beste dorpsgenoten,
Een groepje inwoners van Molenschot wil graag onderzoeken hoe wij ons dorp meer
energieneutraal kunnen krijgen. Daarom hebben Eugenie Jacobs, Koos Romme, Antoon Van Gestel,
Boyd van den Kieboom, Ard van Leijsen, Ad Nelemans, Edwin Kerremans en Frank Multem de
handen ineengeslagen en de werkgroep ‘Molenschot groen’ gevormd. Zij worden ondersteund door
Arjan Broers van Senergy uit Rijen.
Waarom deze werkgroep?
De aanleiding van de deelnemers om deze werkgroep te starten is zeer verschillend. Sommige
deelnemers zijn al bezig om hun eigen huis (meer) energieneutraal te maken en willen kennis
delen. Anderen willen juist meer ontdekken wat het inhoudt. We zijn het er allemaal over eens dat
energieneutraal goed is voor ons milieu en onze portemonnee. Om dit te bereiken willen we kijken
of we de krachten van inwoners kunnen bundelen binnen Molenschot.
Enkele vragen voor u als inwoner
Als werkgroep willen we graag weten wat er bij u als inwoners leeft. Dan weten wij waar we ons op
moeten richten. Hieronder vindt u daarom enkele vragen. Wilt u deze beantwoorden en bij Eugenie
Jacobs (Veenstraat 41), Ard van Leijsen (Schoolstraat 27) of Frank Multem (Stappenakker 7) in de
brievenbus doen. U kunt uw antwoorden ook mailen naar molenschotgroen@outlook.com
U helpt ons met uw antwoorden. Alvast hartelijk dank voor uw reactie!
===========================================================
De vragen:
a.

Vindt u energiebesparing belangrijk:
О Nee
О Ja, omdat………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b.

Wat zou voor u een reden kunnen zijn om maatregelen in uw woning te nemen?
О Energiebesparing / financieel
О Woongenot
О Levensduurbestendigheid
О anders, namelijk …………………………………………………

c.

Aan welke informatie heeft u behoefte als het
antwoord mag).
О Zonnepanelen
О
О Energiescan van jouw huis
О
О Spouwisolatie
О

gaat om energiebesparing? (meer dan 1
Warmtepomp
Gasloze woning
Anders, namelijk …………………………………………………

d.

Heeft u interesse in een collectief project binnen Molenschot. Denk als voorbeeld aan het
gezamenlijk aanschaffen van of investeren in zonnepanelen.
О Nee
О Ja, omdat……………………………………………………………………………………………………………………

e.

Van 8 t/m 10 oktober is de jaarlijkse Energiebeurs in Den Bosch met veel handige en actuele
informatie. Heeft u interesse om met enkele van ons op één van de dagen mee te gaan?
О Nee
О Ja, op 8 / 9 / 10 oktober (omcirkel de datum/data)

f.

Wilt u wellicht aansluiten / meedenken met de werkgroep?
О Ja
О Nee
О Misschien later

g.

Heeft u nog andere ideeën of vragen?
Antwoord: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uw eigen gegevens (graag in ieder geval uw naam):
Naam: ……………………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………………

