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Beste meneer/mevrouw, 

 

De gas- en energieprijzen stijgen snel en dat raakt ons allemaal. Gemeente Gennep helpt 
bewoners graag verder met energiebesparing en het verduurzamen van de woning. Daarom 
organiseren we een informatieavond en zijn we samen met het Duurzaam Bouwloket een 
inkoopactie voor woningisolatie gestart. 
 
We organiseren een informatieavond voor inwoners van Gennep-Zuid op 12 december 
Een onafhankelijk adviseur vertelt tijdens deze avond meer over wat u kunt doen om energie 
te besparen. Ter voorbereiding van de informatieavond zijn er energiescans gemaakt van 
meerdere voorbeeldwoningen in Gennep-Zuid. Op basis van deze scans zijn adviezen 
opgesteld. Tijdens de informatieavond delen we de resultaten met u en geven we bespaartips. 
Ook hoort u hoe het zit met subsidies en financiering en geven we uitleg over de inkoopactie.  
 
Wanneer:  Maandag 12 december om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) 

Waar:  Buurthuis Van Ons, Norbertplein 3, Gennep 

Aanmelden: www.duurzaambouwloket.nl/energiebesparing-gennep of scan de QR-code  

                             hieronder met de camera van uw smartphone 

 

 

 

 

 

 

 

Er is een inkoopactie voor spouwmuur-, vloer-, bodem- en dakisolatie  

Deze actie hebben we samen met regionale isolatiebedrijven samengesteld. Zo kunt u uw huis 

voor een redelijke prijs goed isoleren. Tijdens de informatieavond op 12 december vertellen 

we hier meer over. 

 

 

Datum : 25 november 2022 Voor woning eigenaren in Gennep Zuid 

 Zaaknummer : 563866 

   

    

Onderwerp : Energiebesparing in Gennep-Zuid 



 

   

U kunt zich tot en met 31 januari 2023 inschrijven voor de inkoopactie 

Schrijf u in via inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-gennep. Na inschrijving neemt één 

van de isolatiebedrijven contact met u op voor het maken van een vrijblijvende offerte. Als u 

akkoord gaat met de offerte, maakt het bedrijf een afspraak om de maatregel(en) uit te 

voeren. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  

Neem dan contact op met de helpdesk van het Duurzaam Bouwloket via 
www.duurzaambouwloket.nl/contact of (0485) 20 90 18 
 
Wij kijken uit naar een energieke bijeenkomst, hopelijk u ook! 
 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester en wethouders van Gennep, 

 
 
 
 
Peter Stevens 
Wethouder Duurzaamheid 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam Bouwloket wordt door de gemeente gefinancierd om alle inwoners te voorzien van 

gratis en onafhankelijk advies over het verduurzamen van de woning. Op 

www.duurzaambouwloket.nl/gennep vindt u onder andere meer informatie over 

energiebesparende maatregelen, subsidies- en financieringen en lokale acties.  


