Beste mede-bewoner van de Tuinwijk!
Zou het niet fantastisch zijn om de positieve energie die nu in onze wijk
hangt om te zetten in echte energie? Zonneenergie? Zou het niet geweldig
zijn als wij niet alleen een TinT voorstelling samen maken, genieten van de
gezellige wijkmanifestatie, maar ook samen energie produceren op onze daken?
En zou het niet geweldig zijn om maandelijks minder te betalen voor energie?
Wij zetten ons in voor zonnepanelen in onze wijk. En dat doen we niet alleen. Grunneger Power helpt ons,
leveranciers willen kwantumkorting geven en ook de woningcorporaties en de gemeente zijn geinteresseerd.
Wist u trouwens dat de meeste woningen perfect gelegen zijn op voor zonnepanelen, namelijk op het
zuiden/zuidwesten? Wij willen peilen wat de belangstelling is in de wijk voor zonnepanelen, zowel bij u als
huurder of als koper. Gezamenlijk willen we de mogelijkheden op een rij zetten voor zowel de koopwoningen
als de huurwoningen. En voor snelle beslissers is er nog steeds 15% subsidie (tot €650,-) beschikbaar!
Want...
de Tuinwijk is de wijk waar zonnepanelen goed op de zon staan;
de Tuinwijk heeft actieve bewoners;
het is nu de tijd dat zonneenergie financieel uit kan.
Wij willen graag trots zijn op een actieve, gezellige en ook duurzame en groene Tuinwijk!
Jan Willem Wennekes (Concordiastraat 6 / tel: 06 4483 6363)
Steven Hoekstra (Concordiastraat 22)
Margreet Noordhof (Fruitstraat 12a)
Op onderstaande strook kunt u aangeven of u interesse heeft:

Ja, ik wil op de hoogte gehouden worden van de mogelijkheden voor zonnepanelen in de wijk
Ja, ik wil zonneambassadeur zijn en de mogelijkheden voor mijn huis laten doorrekenen als voorbeeld
Ik huur bij …………………………………
Ik heb mijn woning gekocht
Ik deel het dak boven mijn hoofd met …… huishoudens
Mijn adres is ……………………………… nr ……
Mijn emailadres is …………………………
U kunt dit strookje in de bus doen bij: Jan Willem Wennekes, Concordiastraat 6
e-mailen kan natuurlijk ook j.w.wennekes@gmail.com

