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Zo aan het begin van de zomervakantie sturen wij jullie een digitale nieuwsbrief 
met de laatste nieuwtjes van de gemeente Apeldoorn op het gebied van 
energie(transitie).

Een KEN-nieuwsbrief met nieuws over de ontwikkelingen van het warmtenet 
komt na de zomer. Voor nu kunnen we je het volgende melden: 
•  de aanvraag voor de subsidie vanuit het ministerie van BZK is in behandeling
•  de projectpartners zijn bezig het warmtenet verder in detail uit te werken
•  de werkgroep warmte is op volle sterkte en kijkt mee met de planvorming
•  eind oktober, begin november organiseren we een (digitale) bijeenkomst om 

iedereen bij te praten
Namens alle KEN-partners wens ik u een fijne zomer!

Marjolein Tillema
KEN-regisseur

nieuws vanuit gemeente apeldoorn

1.  Zonnepanelen kopen, 

hoe doe je dat? 

     Gratis webinar op 

 20 augustus

De zonnepanelenactie van de gemeente 
Apeldoorn is verlengd. Profiteer van deze 
aankoopactie en schaf eenvoudig en 
voordelig je eigen zonnepanelen aan.

2. Serie thema

bijeenkomsten over 

de energietransitie

De energietransitie heeft grote impact 
op hoe we in de toekomst wonen, 
onze gebouwen verwarmen en hoe het 
landschap eruit gaat zien. Met deze serie 
themabijeenkomsten wil de gemeente 
Apeldoorn kennis, uitwisseling en debat 
over het thema energie in Apeldoorn 
versterken.  Op 2 september is het thema 
Regionale Energiestrategie (RES) aan de 
beurt. 

Nieuwe windmolens en zonneparken 
in ons landschap: de Regionale Energie 
Strategie in Apeldoorn 

2 september vanaf 19:00 tot 22:00 uur 
(zowel fysiek als online bij te wonen)

In de komende jaren willen we in onze regio 
fors minder CO2 uitstoten. Hoe kunnen 
we meer duurzame energie opwekken 
met wind en zon? Waar kunnen nieuwe 
zonneparken en windmolens komen? 
De Concept Regionale Energiestrategie 
(concept RES) geeft hier antwoord op. 
Laat je mening horen! De bijeenkomst 
gaat vooraf aan de gemeenteraads-
bespreking hierover op 17 en 24 
september. 
Via onderstaande knop vind je naast 
aanvullende informatie, datums en 
mogelijkheden om mee te praten ook een 
online reactieformulier waarmee je alvast 
een reactie kunt geven.

Zomer

Aanmelden voor het webinar

Informatie over de actie

Bekijk het concept RES

Aanmelden themabijeenkomst RES

https://www.energiekapeldoorn.nl/evenementen/gratis-webinar-zonnepanelen-aanschaffen-wat-komt-er-bij-kijken/
http://www.energiekapeldoorn.nl/zonnepanelenactie
https://www.cleantechregio.nl/werken-aan/energietransitie/816-regionale-energie-strategie-res
https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/resbijeenkomst

