
In 2050 gaat de aardgaskraan dicht. In heel Nederland, ook in
Wensink Zuid. Maar wat wordt het alternatief? Vaak beslist de

gemeente over dit soort zaken. Niet in Wensink Zuid, daar mogen de
inwoners meebeslissen, dus niet alleen meepraten. Dat heeft de

gemeenteraad van Borne besloten. Dit is een kans. Daarom roepen
we je op: laat weten of je mee wilt beslissen, anders wordt het voor

je besloten!
 

 
11 JULI A.S.

20.00 UUR TOT 21.00 UUR
KULTURHUS

BESLIS MEE OVER

AARDGASVRIJ

Voor alle inwoners van Wensink Zuid die in een
huurhuis of koophuis wonen en ondernemers 

 

GESPREKSAVOND AARDGASVRIJ WENSINK ZUID: 
SAMENWERKEN AAN EEN ALTERNATIEF

Wanneer moet ik van 
het aardgas af?

Wie organiseert dit? 
Een groep bewoners uit Wensink Zuid

 

ANDERS GAAN ANDEREN DAT DOEN



PROGRAMMA

19.45 uur: Inloop met koffie, thee & een koekje

20.00 uur: We gaan samen beslissen in Wensink Zuid
Ferenc van Damme (Studio Vers Bestuur) vertelt meer over hoe inwoners mee
kunnen beslissen en hoe de gemeente meer los gaat laten. We doen het samen!

20.20 uur: Niels Nijemanting 
In de wijk De Thij in Oldenzaal hebben bewoners samen besloten over hoe kun
huizen aardgasvrij worden. Niels Nijemanting is inwoner van de wijk vertelt over
welke problemen ze tegenkwamen en hoe het wel gelukt is, samen met de
gemeente. 

20.30 uur: in gesprek met elkaar & vragen stellen
We stellen aan u als medebewoner van Wensink Zuid de vraag: wilt u
meebeslissen? Wilt u ook samenwerken? Sluit u dan bij ons aan. Laten we
samen in gesprek gaan wat er leeft in de wijk en hoe u mee wilt doen.

21.00 uur: einde van de avond

Wat zijn de kosten 
om aardgasvrij 

te worden?
Mag ik als huurder 

ook meedoen?

Wie kan mij 
advies geven?

Bepaald de gemeente
wat 

het alternatief wordt? 

Waarom Wensink Zuid 
als eerste?

Advies nodig? Bel of mail de buurtenergiecoach. Ze komen gratis langs:
energieloket@duurzameinitiatievenborne.nl of 06 425 425 95

Jazeker, kom ook 
op 11 juli 

Iedereen kan gratis 
(thuis)advies krijgen van 

onze energiecoaches

Omdat de gemeente ook al bezig is
met klimaatmaatregelen,

verkeersmaatregelen en vervanging
openbare verlichting. En omdat de
woningen in Wensink Zuid over het
algemeen slechter geïsoleerd zijn

dan in de rest van Borne. 

Nee, niet in Wensink Zuid.
Inwoners mogen

meebeslissen. Dat is
afgesproken met de

gemeenteraad.
 

Dat hangt af van het 
bouwjaar, type en soort 

isolatie van 
uw huis af. Vooraf is dat 

heel lastig te zeggen.
 

Meer lezen? Kijk eens op energievanborne.nl of op borneboeit.nl/65592/wensinkzuid 

Tijdens deze avond
gaan we nog niet in
HOE we aardgasvrij

worden. We willen nu
eerst weten of

inwoners samen willen
beslissen

http://www.energievanborne.nl/
https://www.borneboeit.nl/65592/wensinkzuid

