
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

 

Beste leden, 
In de nieuwsbrief van december hebben we u geïnformeerd over de mogelijkheid deel te nemen aan  een 
initiatief van het Energieloket om een gratis ‘warmtefoto’ van uw woning te laten maken om zodoende de 
weglekwarmte in uw huis te kunnen opsporen. Aansluitend kan er een isolatieplan worden gemaakt voor de 
woning waardoor de woning beter geïsoleerd is. ( zie nieuwsbrief december)  
Tot nu toe hebben zich 7 belangstellenden gemeld die graag willen meedoen. We kunnen ons voorstellen dat 
door de feestdagen de aandacht niet direct is uitgegaan naar dit initiatief. We willen u door middel van deze 
mail herinneren aan de mogelijkheid tot deelname. Mocht u besluiten deel te nemen dan graag een mail 
sturen naar: info@ecdd.eu  
Vanuit de ECDD denken we dat behalve voor leden van de coöperatie het aanbod ook uitgebreid kan worden 
naar andere bewoners in de wijk. Hierover is overleg geweest met het Energieloket. Zij bieden aan alle 
huiseigenaren in wijk de Pas en wijk Schӧneveld een flyer te bezorgen met informatie over deze actie.  Deze 
flyer wordt binnenkort verspreid in beide wijken. Mocht u zich al hebben aangemeld via de ECDD dan hoeft u 
zich niet opnieuw aan te melden bij het Energieloket. Wij sturen de mailadressen dan door, zodat de 
aanmeldingen allemaal op de goede plek komen. 
Na sluiting van de inschrijfdatum, 7 februari, zal het Energieloket contact opnemen met de bewoners die zich 
hebben aangemeld en vervolgafspraken maken voor het maken van de foto en het vervolg van het traject. 
Tot zover deze informatie 
Bestuur ECDD 
 
 

De warmte die uit uw huis 
‘lekt’ kost geld. Het is daarom 
belangrijk om te weten 
hoeveel warmte uw huis 
verliest via de muren of het 
dak. Dat kan worden 
vastgesteld door 
‘warmtefoto’s’ van uw huis te 
laten maken. 

Voor de verspreiding van de flyers zoeken we nog 
een aantal vrijwilligers. Zijn er leden die wat straten 
in hun wijk willen voorzien van de flyer dan graag 
even melden via: info@ecdd.eu 
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