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Beste meneer/mevrouw, 

 

De gemeente Gennep vindt het belangrijk om inwoners op weg te helpen bij energie besparen 

en het verduurzamen van hun woning. Daarom is de gemeente samen met het Duurzaam 

Bouwloket een inkoopactie voor woningisolatie gestart. Het isoleren van uw woning zorgt voor 

een energiezuinige, comfortabele en toekomstbestendige woning. Doet u ook mee met de 

actie? Samen maken we Gennep nog duurzamer!  

We nodigen u uit voor een online informatieavond op 14 december 2022 

Hier vertellen wij u meer over isolatie en energiebesparing. Ook hoort u hoe het zit met 

subsidies, financieringsregelingen en de inkoopactie. U kunt vragen stellen via de chat. 

  

Wanneer:  Woensdag 14 december van 19.30 tot 20.30 uur 

Hoe:  Volg de avond via uw telefoon, tablet of laptop. Schrijf u in via   

   inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-gennep 

 

Bent u deze avond verhinderd, maar wilt u de informatieavond wel volgen? Meld u dan 

gewoon aan. We sturen u na afloop een link toe om de informatieavond terug te kijken. 

 

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.  

U kunt zich tot en met 31 januari 2023 inschrijven 

Schrijf u in voor de inkoopactie via 

inkoopactie.duurzaambouwloket.nl/actie-gennep of door de 

QR-code hiernaast te scannen met de camera van uw 

smartphone. 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. 

 

Datum : 25 november 2022 Voor woning eigenaren gemeente Gennep 
 

Zaaknummer : 582675 

   
    

Onderwerp : Woningisolatie en energiebesparing in Gennep  



 

 

  

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 aanpak, hopelijk u ook! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Gennep, 

 

 

Peter Stevens 

Wethouder gemeente Gennep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  


