
 

Beste wijkbewoners en andere betrokkenen, 

In deze nieuwsbrief lees je over de volgende onderwerpen: 

 Vooraankondiging SpaarGas Wijkevent op 7 juni 2022 
 Filmpjes met uitleg over Huisdossier 
 Koninklijke aandacht voor SpaarGas 
 Veelgestelde vragen: Ik heb mijn Huisdossier ingevuld, wat nu? 
 SpaarGas informatiebrochure 

Vrolijk pasen en hartelijke groet, 

SpaarGas Ramplaankwartier 

 

 

Vooraankondiging Wijkevent dinsdag 7 juni a.s. 

Zet het alvast in je agenda: er komt weer een SpaarGas Wijkevent en 

wel op dinsdag 7 juni a.s. van 20:00 tot 21:30 uur. We komen dit keer 

weer fysiek bij elkaar in de gymzaal van de Beatrix School. De 

ontwikkelingen gaan snel bij SpaarGas en er is heel veel te bespreken. 

De invulling van het programma maken we binnenkort bekend, dus 

hou deze nieuwsbrief goed in de gaten! 

 

Filmpjes met uitleg over het Huisdossier 

Hulp nodig bij het invullen van je Huisdossier? SpaarGas-teamleden 

Desiree, Peter en Onno namen deze drie filmpjes op waarin het 

duidelijk wordt uitgelegd. Kijk ze rustig door. En heb je daarna nog 

vragen? Neem dan gerust contact op met een StraatCoach, die helpen 

je met invullen. 

 

 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL2h1aXNkb3NzaWVyLWluc3RydWN0aWVmaWxtcGplcy8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL3N0cmFhdGNvYWNoLw==/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5s/


Koninklijke aandacht voor SpaarGas 

 

Tijdens het bezoek van Koning Willem-Alexander 

bij het evenement van HIER Opgewekt op 30 maart 

sprak hij met verschillende duurzame initiatieven 

waaronder SpaarGas Ramplaankwartier. Tijdens het 

gesprek gaven projectleider Eelco Fortuijn en 

vrijwilligerscoördinator Desiree Orij uitleg over het 

zonnewarmtenet. De koning had veel kennis van 

zaken en was zeer geïnteresseerd. 

 

Veelgestelde vragen: ik heb mijn huisdossier ingevuld, wat nu? 

In elke editie van de nieuwsbrief beantwoorden we een veelgestelde vraag. Deze keer: Ik heb 
mijn Huisdossier ingevuld, wat nu? 

Allereerst: hartelijk dank voor het invullen. Je hoeft nu even niets te doen. We hebben 
geregistreerd dat het Huisdossier is ingevuld en  nemen contact op zodra we vervolgstappen 
kunnen gaan nemen. 

Als je deel gaat nemen aan SpaarGas zal er als eerste stap in het traject een maatwerkadvies 
worden gegeven. Sinds de toekenning van de rijksbijdrage van 4 miljoen uit het Programma 
Aardgasvrije wijken zijn we druk bezig met de aanbesteding van adviesbureau’s die verstand 
hebben van wat er voor nodig is om je woning klaar te maken voor het zonnewarmtenet en die 
de maatwerkadviezen zullen gaan geven. Het Huisdossier is belangrĳk bĳ de aanbesteding van 
die maatwerkadviezen: samen geven de Huisdossiers een goed beeld van de soorten 
woningen in de wĳk en de mate van isolatie. 

Deze en vele andere antwoorden op veelgestelde vragen vind je op de website onder 'Over 
SpaarGas'. 

Woon of werk je in het Ramplaankwartier en heb je nog geen Huisdossier? Vraag er hier een 
aan. 

  

 

https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL25pZXV3cy9wYXctc3Vic2lkaWUtdm9vci1zcGFhcmdhcy8=/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL292ZXItc3BhYXJnYXMv/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL292ZXItc3BhYXJnYXMv/
https://ramplaankwartier.nl/gh/tracking/email/click/fe7/d608/2f/aHR0cHM6Ly9yYW1wbGFhbmt3YXJ0aWVyLm5sL2FhbnZyYWFnLW5pZXV3LWh1aXNkb3NzaWVyLTIv/


SpaarGas informatiebrochure 

Afgelopen maand zijn er SpaarGas informatiebrochures verspreid in 

de wijk. Heb je er geen ontvangen? Neem graag even contact met ons 

op. Of haal er een op bij het Zonnewarmteloket (iedere zaterdag van 

10:00 tot 12:00 bij de speeltuin gelegen aan de Croesenstraat 51). 
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