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Woningcorporatie De Volmacht gaat investeren in haar 
huurwoningen in Gieten. De Volmacht vindt het hierbij 
belangrijk om woningeigenaren vanaf het begin te laten 
meedenken en participeren in de planvorming. In eerder 
uitgevoerde enquêtes in uw wijk, is door zowel huurders 
als woningeigenaren aangegeven dat energiezuinigheid, 
comfort, het binnenklimaat en de levensloopbestendigheid 
van de woningen beter kan in de woningen. Bij de 
uitvoering van de renovatie in de wijk kunt u, als 
particuliere woningeigenaar, straks (voordelig) aanhaken 
met het gedeelde belang om een energiezuinige en 
toekomstbestendige wijk te creëren. 
Samen met het Drents Energieloket willen wij u bij de 
plannen betrekken.

Meer informatie
U bent van harte welkom bij de opening van de 
modelwoning op zaterdag 17 november 2018 om 11.00 
uur aan de Wemenweg 19 in Gieten. Aansluitend heeft 
u de mogelijkheid om de woning te bekijken. Tussen 
12.00 en 15.00 uur is er dan voor zowel huurders als 
woningeigenaren de mogelijkheid om in gesprek te gaan 
met de specialisten die gewerkt hebben aan deze woning 
en het Drents Energieloket. 

Wilt u alvast weten waar energiebesparing mogelijk is in uw 
woning? Kijk dan op  www.drentsenergieloket.nl. 

We zien u graag op 17 november a.s. om 11.00 uur aan de 
Wemenweg 19 in Gieten! Koffie of thee met iets lekkers 
staan voor u klaar! 

Op zaterdag 17 november zijn er ’s middags diverse 
specialisten aanwezig, die betrokken zijn geweest bij de 
realisatie van de modelwoning. Zij kunnen u een toelichting 
geven op de uitgevoerde maatregelen en ook of deze of 
juist andere maatregelen van toepassing kunnen zijn in 
uw woning. Ook adviseurs van het Drents Energieloket 
zijn aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. Zij 
inventariseren de behoefte voor een energieadvies aan huis 
en kunnen u bijvoorbeeld ook vertellen welke subsidies en 
regelingen er zijn voor het uitvoeren van maatregelen.

Wat kunt u verwachten?

Waarom wordt u uitgenodigd?Beste bewoner,

Vanuit het initiatief Wijk van de Toekomst 
Gieten is hard gewerkt aan de renovatie 
van een woning tot energiezuinige en 
levensloopbestendige modelwoning. Zaterdag 
17 november is het zo ver! U bent om 11.00 
uur van harte welkom bij de opening door 
wethouder Co Lambert van de modelwoning 
aan de Wemenweg 19. Aansluitend heeft u de 
mogelijkheid om te woning te bekijken. 

Maar wat is er nu precies mogelijk voor u, 
als particuliere woningeigenaar? Wat zijn uw 
wensen, obstakels en vragen? Tussen 12.00 en 
15.00 uur kunt u in gesprek met de aanwezige 
specialisten. Kom langs en bekijk welke 
maatregelen u kunt nemen voor een lagere 
energierekening en meer wooncomfort. Of hoe 
u langer zelfstandig kunt blijven wonen in uw 
woning. 
Want energiezuinig en levensloopbestendig 
wonen, daar willen we samen met alle 
inwoners in de wijk werk van maken.


