Energie & Duurzaamheid
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Themamaand:
Energie & Klimaat
Februari 2021 is de Delftse “Energie en Klimaat”
themamaand. Uiteraard sluit de BHTD via de werkgroep
Energie en Duurzaamheid hierbij aan met een aantal
activiteiten. In deze nieuwsbrief informeren bij u graag!

De BHTD organiseert samen met het Platform Energietransitie
Delft op maandag 22 februari 2021 van 20:30 tot 21:30 uur
het online webinar:
“Naar een aardgasloos Tanthof…?”
Aan de orde komt met name de vraag hoe Tanthof op enig
moment ‘van het gas af gaat’ en hoe u zich daarop kunt

voorbereiden. Met een sprekend voorbeeld van een bewoner
uit Tanthof West die zijn woning stapsgewijze heeft
verduurzaamd tot een vrijwel gasloze woning. Natuurlijk is er
alle gelegenheid tot het stellen van vragen.

Inschrijven kan nog... Klik hier!

Tanthof bewoners met een koopwoning hebben een brief met
een cadeaubon van €45 ontvangen. Deze kunnen ze
inwisselen bij de webshop van het Energieloket voor de
aanschaf van kleine besparingsproducten. Deze actie loopt de
hele maand februari. Ook als u de brief niet meer hebt, kunt u
toch nog digitaal een cadeaubon aanvragen. Dit is als start
om steeds meer mensen mee te laten doen met het
verminderen van hun energiegebruik.

Vraag hier uw cadeaubon aan!

De gemeente stelt in 2021 ons Delftse “Warmteplan” op. In
dat warmteplan staat hoe we de stad op een duurzame
manier kunnen verwarmen. In het najaar wordt dit plan in de
gemeenteraad behandeld. Er wordt op dit moment volop aan
gewerkt. Dus niet alles is nu al duidelijk.

Wekelijks online vragenuurtje
over het warmteplan
Het Platform Energietransitie is gestart met een wekelijks
digitaal vragenuurtje rondom het Warmteplan voor iedereen
die meer wil weten over hoe het gaat met het aardgasvrij
maken van de Delftse wijken: tijdens lunchtijd op iedere
donderdag van 12:30 tot 13:30 uur.

Doe mee aan het online
vragenuurtje (videobellen)

Het Platform Energietransitie Delft en Deelstroom Delft
werken samen in 015 Duurzaam.
Zij zetten zich in voor het verduurzamen van Delft.
Daarvoor gaan ze met bewoners in gesprek en ontwikkelen
activiteiten om samen concreet aan een toekomstbestendig
Delft te kunnen werken, bijvoorbeeld met energiecoaches.
Nieuwsgierig wat dit precies betekent?

Meer info over 015 Duurzaam
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