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82% woningeigenaren doet mee!
De eerste aanmeldperiode zit erop. Wat een enthousiasme
zagen we! Maar liefst 82% van de bewoners met een
koopwoning is klant geworden van het warmtebedrijf.
Het gaat om 240 huishoudens, zowel bewoners van de
appartementen aan de Diedenweg als bewoners van
koopwoningen elders in de wijk. Wij zijn ontzettend blij met
zoveel vertrouwen. Bedankt daarvoor! Het laat zien dat onze
buurt graag kiest voor een warmtenet waarvan we via de
coöperatie allemaal een beetje eigenaar zijn.
De laatste weken was er een eindspurt in het aantal
aanmeldingen. Vooral sinds begin juli liep de teller snel op. Van
veel mensen hoorden we dat ze eerder al positief waren, maar
nog geen tijd hadden gehad om te tekenen. Ook hadden
sommigen nog een vraag die eerst beantwoord moest worden.
We gaan met een goed gevoel de zomer in. In deze nieuwsbrief
lees je hoe we vanaf september verder gaan.
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Kan ik me alsnog aanmelden als klant?
Woningeigenaren die de voor-aanmelding hebben gemist en
graag alsnog klant worden, kunnen het volgende doen: laat op
www.warmtebedrijfwow.nl/interesse je naam, adres en e-mail
achter. In september laten we weten hoe het verdere
aanmeldproces eruit komt te zien.
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Heel veel buurtbewoners hebben in
hun tuin het WOW-vlaggetje gezet.
Bedankt! Al die vrolijke oranje-rode
vlaggetjes hebben enorm bijgedragen
aan het gevoel dat we dit als buurt
doen, samen!

Hoe ziet het vervolg eruit?
De aankomende weken zijn we er even tussenuit vanwege de
vakanties. Begin september pakken we het werk weer op. We
gaan dan bezig met de volgende onderwerpen:
• de aanbesteding van de vervanging van het riool in combinatie
met de aanleg van de leidingen van het warmtenet
• de vergunningen
• de bestemmingsplanprocedure
• de financiering
• de afspraken met de Woningstichting
• de aanbesteding voor de huisinstallateur (dit is het bedrijf dat
bij je thuis de cv-ketel omruilt voor een afleverset)
Met al deze zaken zijn we de afgelopen maanden al begonnen en
gaan we in september weer volop aan de slag.

Blijft de planning zoals die was?
Op pagina 12 en 13 van de brochure die je eerder ontving is een
tijdsplanning opgenomen. In september bekijken we de
uitkomsten van het aanmeldtraject, andere ontwikkelingen
binnen het project en wat hiervan de invloed is op de planning.
Ook hierover hoor je na de zomer meer.
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Wat doe ik met
mijn vlaggetje?
Je vlag kan deze zomer gewoon
blijven staan of hangen. Wil je dat
niet, stuur ons dan een berichtje via
info@warmtebedrijfwow.nl
We komen we de vlag dan ophalen.
Laat je je vlaggetje staan, maak het
doek dan even aan de stok vast met
een punaise. Zo waait het
doek niet weg.
---

Van een van onze buurtgenoten
ontvingen we deze leuke foto. Daar
heeft de vlag een nieuw leven
gekregen als handige tas!
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