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Actie spouwmuurisolatie: doe mee!
Goede isolatie zorgt voor een prettig
en comfortabel huis dat koel is in de
zomer en warm in de winter. Daarom
organiseert de gemeente samen met het
Regionaal Energieloket een actie om het
isoleren van uw muren goedkoper en
makkelijk te maken.

UITNODIGING

Herdenkingsbijeenkomst Hawker Typhoon Memorial
28 september 2019

Bijeenkomst om crash met Hawker
Tyfoon te herdenken
Op 28 september 1944 komt de Belgische vlieger Jean-Noël Vandaele om het leven bij het
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Waarom meedoen aan deze actie?
Met spouwmuurisolatie verlaagt u uw
energierekening. De kosten zijn relatief laag
en de terugverdientijd is kort. Daarnaast
verbetert u uw wooncomfort en is het beter
voor het klimaat. Isoleren via de actie van
het Regionaal Energieloket levert u gemak
en kostenvoordeel op. U proﬁteert van een
hoogwaardig product tegen een scherpe
prijs. De isolatiebedrijven die deelnemen
aan deze actie zijn gecertiﬁceerde isolatiespecialisten uit de regio.
Is mijn woning geschikt?
Op www.regionaalenergieloket.nl/alblasserdam vindt u een checklist om te zien
of spouwmuurisolatie geschikt is voor uw
woning. Hier kunt u ook het informatiepakket downloaden en een prijsoverzicht.

Hoe kan ik meedoen?
1) Inschrijven: u kunt zich vrijblijvend
inschrijven voor de actie Spouwmuurisolatie via
www.regionaalenergieloket.nl/alblasserdam.
2) Inplannen woningopname: het isolatiebedrijf neemt contact met u op om een
afspraak te plannen voor een adviesgesprek.
3) Offerte ontvangen: na uw adviesgesprek
ontvangt u een persoonlijke offerte voor
de isolatiemaatregelen.
4) Beslissen: u besluit zelf of u mee wilt
doen met de actie.
Informatiebijeenkomst op 4 september
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op
met het Regionaal Energieloket via
vragen@regionaalenergieloket.nl of via
088 - 525 4110. Meer informatie kunt u ook
krijgen tijdens de informatiebijeenkomst op
woensdag 4 september in cultureel centrum
Landvast. U krijgt daar ook andere tips om
energie te besparen en informatie over hoe
we stapsgewijs over gaan op nieuwe
energiebronnen voor verwarmen en koken.
De bijeenkomst begint om 19.30 uur,
inloop vanaf 19.15 uur.

Vergunningen & bekendmakingen

Peter Jan van der Giessen
Hawker Typhoon Memorial
Verleende voorzitter
omgevingsvergunningen
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Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Locatie:
Datum besluit:
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Lest we forget

Flight Lieutenant Jean-Noël Vandaele
*25 december 1912 - † 28 september 1944

adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
zich richt en de gronden van het bezwaar. Het
bezwaar moet worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders van Alblasserdam. Indiening van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening
aan te vragen bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B
(Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Ingetrokken aanvragen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Alblasserdam maken bekend dat zij de volgende
aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ingetrokken:

Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:
Activiteit:
Voor:

Locatie:
Datum ontvangst:

Bouw
het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde
van de woning
Cortgene 51
31-07-2019
Handelen in strijd met
regels RO
het verzoek om wijzigen
gebruik van het
bestemmingsplan
Wilgenplein 2
17-07-2019

