Energiebesparen doe je NU
……………………………………………………………………………………………………………………...

Informatiemarkt 18 oktober 19.30-21.30 u Stadskantoor
………………………………………………………………………………………………………………………
‘Informatiemarkt Energiebesparen doe je NU’
De gemeente Middelburg nodigt u van harte uit op de Informatiemarkt ‘Energiebesparen
doe je NU’ op dinsdag 18 oktober tussen 19.30 en 21.30 uur in de Raadzaal van het
Stadskantoor aan de Kanaalweg 3, ingang raadzaal. Vijftien organisaties en bedrijven staan
voor u klaar met informatie over maatregelen die u kunt nemen, de acties waarvan u gebruik
kunt maken en hoe u kunt bijdragen om te komen tot een duurzaam Middelburg. De
gemeente helpt u graag bij het aanvragen van subsidies om uw woning energiezuiniger te
maken. Op dit moment kunt u gebruik maken van zeer aantrekkelijke subsidies zoals de
subsidieregeling energiebesparing eigen huis met 20% bijdrage in de kosten. Extra subsidie
is mogelijk wanneer bewoners extra maatregelen nemen. Ook voor energiezuinige
installaties kunt u een bijdrage krijgen via de subsidie duurzame energie. Daarnaast kunt u
nog meer voordeel halen door het laag BTW tarief, slim te financieren en gebruik te maken
van aantrekkelijke acties van bedrijven.
Op de informatiemarkt kunt u zich laten inspireren door:
• Gemeente Middelburg met informatie over subsidies en de Middelburgse aanpak
• Duurzaambouwloket met hulp om uw woning energiezuinig te maken
• Energieservicepunt van ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds
• ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland met de Digitale etalage energie Zeeland
• DELTA Comfort BV met DELTA Op-maatadvies: de beste start van uw bespaarproject
• Enduris met informatie over uw netwerkbedrijf
• Woongoed Middelburg met zonnepanelen en energiebesparing voor huurders
• HVM met de energiecoaches voor huurders
• De Monumentenwacht van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
• Het burgerinitiatief ‘Middelburg Groene Monumentenstad’ met zonnestroomproject
• Bouwbedrijf Peters, Thermecon Isolatie en glaszetter Roegiers Meesters de Koeijer
• Installatiebedrijf Saman met energiezuinige installaties
• Logus met een energiehuisje
• Provincie Zeeland met Getijdencentrale en de Zeeuwse Energietransitie Kansenkaart
• Energieke Regio Zeeland met het aanbod voor een energiescan voor bedrijven
• Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen
Tijdens vier sessies vindt u informatie over:
• 19.30 - 20 uur ‘Landelijke subsidieregelingen’, Melissa Ernst, het Energieservicepunt;
• 20 – 20.30 uur ‘De gasloze wijk’, Arjen Jongepier, Enduris;
• 20.30 - 21 uur ‘Middelburg duurzame monumentenstad’, Annet Hannewijk,
gemeente Middelburg;
• 21 – 21.30 uur In stappen energieneutraal, Marlou Boerbooms, energieambassadeur.

