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Voorbeeldwoning zonder aardgas aan Costa Ricadreef
Nederland gaat stoppen met het gebruik van aardgas voor het koken en verwarmen van woningen en
gebouwen. Verschillende organisaties onderzoeken hoe Overvecht-Noord aardgasvrij kan worden.
Dat betekent nogal wat. Goede voorbeelden kunnen daarbij helpen. De gemeente wil een

voorbeeldwoning in Overvecht-Noord openen, waar Utrechters terecht kunnen voor informatie en

advies over energie besparen en wonen zonder aardgas. De gemeente gaat tijdens een bijeenkomst
op dinsdag 26 juni graag met u in gesprek over wat dit betekent voor de buurt.
In de voorbeeldwoning krijgt u een indruk

heeft hiervoor een vergunning aangevraagd.

eruit kan zien. U kunt er rondkijken of uw

overheid.nl/ overheidsinformatie/officiële

van hoe duurzaam en aardgasvrij wonen

vragen stellen aan een energieadviseur. In

de woning ziet u verschillende materialen,

De vergunningaanvraag kunt u volgen op
bekendmakingen.

bijvoorbeeld isolatiemateriaal. De woning

Wat is een voorbeeldwoning?

maar er worden ook andere installaties

buurtbewoner vragen heeft over de

wordt verwarmd door een warmtepomp
getoond.

Voorbeelden in de wijk helpen

Een aantal bewoners in Overvecht-Noord

heeft hun woning al verduurzaamd. Zij

willen hun woning aan anderen laten zien.

Goede voorbeelden helpen, maar bewoonde

huizen bezoeken kan niet altijd. U kunt de

We kunnen ons voorstellen dat u als
voorbeeldwoning en wat het betekent voor
uw buurt. Bijvoorbeeld parkeren door

bezoekers, veiligheid en de bouw. Wij

vinden het belangrijk om van u te horen

welke vragen en ideeën u heeft. Tijdens de

inloopavond gaan wij hierover graag met u
in gesprek.

voorbeeldwoning van de gemeente tijdens

Inloopavond

weten over de gemaakte keuzes en kunt u

op 26 juni 2018. Tussen 18 uur en 21 uur

de renovatie bezoeken. Zo komt u meer te
de bouwwerkzaamheden op de voet volgen.
Woning

De verbouwing van de huurwoning van
Portaal staat gepland van juli t/m

september 2018. Komende weken gaat

U bent van harte welkom op de inloopavond
kunt u op het moment dat het u schikt
langskomen in de woning op de Costa

Ricadreef 183. Er is op twee momenten een
korte presentatie: om 18.30 uur en om
20.00 uur. Aanmelding is niet nodig.

Portaal de woning geschikt maken voor

Meer weten?

gebruik als voorbeeldwoning. De gemeente

contactgegevens.

verhuur. De huurwoning blijft twee jaar in

Zie de achterzijde voor de website en

Verspreidingsgebied: Costa Ricadreef, Colombiadreef, Venezueladreef, Guyanadreef, Japurádreef

Utrecht.nl

Mail naar utrechtseenergie@utrecht.nl of bel

met 14 030. Wilt u op de hoogte blijven van
de voorbeeldwoning? Schijf u in voor de

nieuwsbrief Overvecht-Noord aardgasvrij

via:

www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas/overv
echt-noord.

