
 WIST JIJ DAT:
• We binnenkort de 100ste bezoeker van het 

Energiehuis verwachten te verwelkomen? 

Dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. 

Houd onze Facebook pagina in de gaten 

voor acties!

• De SDE+ subsidieaanvragen voor Zon op  

Bedrijfsdaken zijn beschikt aan de onder- 

nemers op De Flammert? Dit betekent  

dat we kunnen starten met fase 2: ontwik-

keling en realisatie.

• Je nog steeds een isolatiechecker kunt  

komen ophalen bij het Energiehuis? We zijn 

elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur en  

elke vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur geopend.

• Je verschillende soorten isolatiemateriaal  

kunt bekijken in onze vitrine? Onze energie-

adviseurs vertellen je daar graag meer over 

tijdens onze openingstijden. 

AANKONDIGING  
INFORMATIEMARKT
In week 16 wordt er een informatiemarkt 

gepland over de aftrap van de modellen- 

studie van het Energielandgoed Wells Meer. 

Houd onze Facebook pagina in de gaten 

voor de exacte datum en tijd! Tijdens deze 

avond krijg je ook de kans om de NRD in te 

zien en jouw mening hierover te geven.

MILIEUEFFECTEN  
VERDER ONDERZOCHT
Er worden verschillende 

modellen ontworpen die we 

in een interactief proces 

goed tegen elkaar af gaan 

wegen. Dat wil zeggen dat  

we samen met alle betrok- 

kenen, waaronder de 

inwoners, een keuze maken 

voor het definitieve ontwerp 

van het Energielandgoed.  

Een model bevat onder 

andere informatie over de 

soorten energiebronnen,  

of er plaats is voor recreatie  

en hoe het geheel landschap-

pelijk ingepast kan worden. 

De NRD brengt per model de 

gevolgen op milieueffecten 

in kaart. Het bepaalt de reik- 

wijdte (welke milieueffecten 

we gaan onderzoeken)  

en het detailniveau (hoe 

gedetailleerd we die gaan 

onderzoeken) van de  

milieueffectrapportage.

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83

Dé plek waar je ideeën met ons 

kunt delen en informatie en 

advies over duurzame energie 

kunt krijgen. Je bent welkom op 

afspraak en er zijn verschillende 

inloopmomenten. Elke maandag 

tussen 15.00 en 17.00 uur en 

elke vrijdag tussen 9.00 tot 12.00 

uur is er een energieadviseur 

aanwezig.
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