
ENERGIEUPDATEBERGEN

WARMETRUIENDAG
15 februari is het Warmetruiendag! Doe jij mee? 

Zet de verwarming lager en trek een warme trui 

aan. Wij zetten die week voor de eerste keer onze 

eigen biomassakachel aan op de gemeentewerf. 

Samen maken we Bergen energieonafhankelijk.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
Weet jij wat je kunt doen om energie te besparen 

en/of op te wekken? In ons Energiehuis hebben 

we een folderwand gemaakt met heel veel infor-

matie over de verschillende mogelijkheden. Elke 

actie, klein of groot, is er een. Het Energiehuis 

is elke maandag van 15.00 tot 17.00 uur en elke 

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur open. Er is dan ook 

een Energieadviseur aanwezig om jouw vragen 

te beantwoorden. Bijvoorbeeld ‘Hoe kan ik mijn 

huis het beste isoleren?’

Jullie vragen in de spotlight
IS HET ENERGIELANDGOED BESTENDIG TEGEN ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN?
Windturbines zijn gemaakt van staal dat bestendig is tegen alle weersomstandigheden en de bladen stoppen  

automatisch met draaien bij te hoge windsnelheden. De zonnepanelen zijn zo gemaakt dat ze sterke windvlagen 

kunnen opvangen en door een speciale coating zijn ze bestendig tegen hagelbuien. 

Ook een vraag? Laat het ons weten.

START FASE 2
18 december 2018 heeft de 

raad besloten dat Energie- 

landgoed Wells Meer kan 

starten met fase 2, de 

ontwerpfase. In deze fase 

wordt de vormgeving van  

het Energielandgoed verder 

uitgewerkt: hoe komt het 

Energielandgoed er precies 

uit te zien? We zullen in- 

woners nauw betrekken  

bij het ontwerp en de 

mogelijkheid geven om hun 

ideeën met ons te delen. 

SELECTIE  
ONTWERPBUREAU
In fase 2 gaan we een extern 

bureau selecteren dat het 

ontwerp voor het Energie- 

landgoed verder gaat ont- 

wikkelen. Afgelopen tijd 

hebben vier bureaus hun 

visie voor het Energieland-

goed gepresenteerd aan  

het projectteam. Uit deze 

bureaus wordt één bureau 

geselecteerd die het beste 

voldoet aan alle criteria  

en het beste aansluit bij  

de ambitie van Gemeente 

Bergen.

IN GESPREK MET  
DIRECTE BEWONERS
Het projectteam van 

Energielandgoed Wells Meer 

is in gesprek met inwoners 

die grenzend aan het gebied 

wonen om te luisteren naar 

de zorgen die er leven, maar 

ook om ideeën op te halen 

voor het Energielandgoed. 

De omwonenden denken 

actief mee en zijn blij dat  

we langs komen om met ze 

in gesprek te gaan.

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

Dé plek waar u ideeën met ons 

kunt delen en informatie en 

advies over duurzame energie 

kunt krijgen. U bent welkom op 

afspraak en er zijn verschillende 

inloopmomenten.
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