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Beste bewoner van de Wijk van de Toekomst,
Zoals u weet heeft de provincie Gelderland in juli besloten subsidie beschikbaar te stellen om onze wijk aardgasvrij te maken.
Na dit besluit zijn we direct gestart met de voorbereidingen voor het subsidietraject. Met deze brief laten we u weten dat u vanaf
begin 2020 subsidie aan kunt vragen tot een maximaal bedrag van € 12.000,00.
U heeft voor het aardgasvrije proces zeven jaar de tijd
We delen het aardgasvrije proces op in drie fasen: de isolatiefase, de oriëntatiefase en de installatiefase. Zoals u in de tabel kunt
zien heeft u zeven jaar de tijd om deze fases te doorlopen. U kunt natuurlijk meteen in het nieuwe jaar beginnen. Maar u kunt
ook nog een paar jaar wachten. Uw aardgasvrije budget blijft tot 1 januari 2027 geldig.
Planning Wijk van de Toekomst aardgasvrij
2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Isolatiefase

klaar

2. Oriëntatiefase op installaties

klaar

3. Installatiefase

2026

Voorjaar 2027
Aardgasvrij

klaar

We nodigen u uit voor een nog te plannen bewonersavond begin volgend jaar
We praten u begin volgend jaar graag weer helemaal bij over hoe alles precies in zijn werk gaat. Hoe u kunt beginnen. Hoe u uw
aardgasvrije budget kunt aanspreken. En hoe de gemeente u hierbij gaat helpen. U ontvangt nog een uitnodiging voor de deze
informatieavond.
Nu alvast meer weten?
Wilt u nu al meer informatie over hoe u de subsidie kunt inzetten, kijk dan op www.ermelo.nl/wijkvandetoekomst bij veelgestelde vragen. Via e-mail: duurzaam@ermelo.nl kunt u ons:
• vragen stellen;
• laten weten of u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen;
• laten weten of u wilt meedenken met de bewonerswerkgroep.
Nu alvast energie besparen?
Misschien vindt u het interessant om nu alvast wat aan energiebesparing te doen? Kijk dan eens op milieucentraal.nl of op
energiebesparendoejenu.nl voor handige tips.
Het wordt een spannende periode, maar we gaan niets overhaasten. Als gemeente helpen wij u graag in het doorlopen van alle
fases. We spreken en zien u graag weer de komende tijd.
Met vriendelijke groet,
Leo van der Velden
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