
naar een
aardgasvrij

Nijmegen

Kijk ook eens op https://aardgasvrij.nijmegen.nl/bes Hier vindt u meer informatie over het Buurt Energie 
Systeem en over de werkgroepen van buurtbewoners in de wijk. Neem gerust contact op bij vragen of ideeën. 
Leden van de werkgroepen gaan graag met u in gesprek. Ook als u de online bijeenkomst heeft  gemist.  

Met vriendelijke groet,

Buurtbewoners, Duurzaam Hengstdal, Alliander, Woonwaarts en gemeente Nijmegen

Dinsdag 23 maart 

  informatieve en inter-

actieve bijeenkomst



Duurzame warmte met een 
Buurt Energie Systeem? 
Praat mee op dinsdag 23 maart

Heeft  u al gehoord over het Buurt Energie Systeem (BES)? Dit is een nieuw duurzaam warmtesysteem 
waarmee u uw huis misschien in de toekomst kunt verwarmen. Met bewoners onderzoeken we of dit 
een betaalbare oplossing is in de Bomenbuurt-Oost. En onder welke voorwaarden dit in de buurt kan. 
Uw mening hierover is belangrijk.

Op 23 maart gaan we met elkaar in gesprek over een Buurt Energie Systeem. Mis het niet en sluit aan, want 
later dit jaar beslist u samen met alle bewoners van de Bomenbuurt-Oost over een gezamenlijk Buurt Energie 
Systeem. Daarom is het belangrijk dat u weet waar het om gaat. 

Doe mee!
Wanneer Dinsdag 23 maart 2021

Tijd 19.00 – 21.30 uur (u mag later aansluiten en eerder afsluiten als u dat wilt)

Wie Álle bewoners van de Bomenbuurt-Oost in Hengstdal

Waar  Online, vanuit uw eigen huiskamer. Na aanmelding ontvangt u een link om de online bijeenkomst 
bij te wonen. 

Wat   Een informatieve, leuke bijeenkomst voor en door de buurt. Na een quiz over uw buurt, komt u 
meer te weten over de weg naar een gezamenlijk Buurt Energie Systeem. Daarna gaan we met 
elkaar in gesprek en kunt u uw mening geven over wat voor u als bewoner belangrijk is. Alleen 
luisteren mag ook. Maaike Borsboom tekent wat we met elkaar bespreken.

Hoe  Tijdens de bijeenkomst krijgt u een link van de website Kahoot. Hou bij voorkeur een telefoon bij 
de hand, dat maakt het meedoen makkelijker. 

 Meld u aan vóór vrijdag 19 maart 2021
  Stuur een e-mail naar Erik Maessen, gemeente Nijmegen via e.maessen@nijmegen.nl of bel naar 

Erik Maessen op telefoonnummer 06 – 46 33 73 87. Geef uw e-mailadres per telefoon door.

Duurzame warmte met een 
Buurt Energie Systeem? 
Praat mee op dinsdag 23 maart

Heeft u al gehoord over het Buurt Energie Systeem (BES)? Dit is een nieuw duurzaam warmtesysteem 
waarmee u uw huis misschien in de toekomst kunt verwarmen. Met bewoners onderzoeken we of dit 
een betaalbare oplossing is in de Bomenbuurt-Oost. En onder welke voorwaarden dit in de buurt kan. 
Uw mening hierover is belangrijk.

Op 23 maart gaan we met elkaar in gesprek over een Buurt Energie Systeem. Mis het niet en sluit aan, want 
later dit jaar beslist u samen met alle bewoners van de Bomenbuurt-Oost over een gezamenlijk Buurt Energie 
Systeem. Daarom is het belangrijk dat u weet waar het om gaat. 

Praktische informatie
Wanneer Dinsdag 23 maart 2021

Tijd 19.00 – 21.30 uur (u mag later aansluiten en eerder afsluiten als u dat wilt)

Wie Álle bewoners van de Bomenbuurt-Oost in Hengstdal

Waar Online met Zoom, vanuit uw eigen huiskamer 

Wat   Een informatieve en interactieve bijeenkomst. Met een Kahoot zorgen we daarvoor. Als opwarmertje 
testen we uw kennis van de buurt. En met een Kahoot willen we uw mening weten over verschillende 
onderwerpen die met een Buurt Energie Systeem te maken hebben. Maaike Borsboom tekent wat we 
met elkaar bespreken. 

Hoe  Tijdens de bijeenkomst krijgt u een link van de website Kahoot. Hou bij voorkeur een telefoon bij de 
hand, dat maakt het meedoen makkelijker. 

Aanmelden vóór dinsdag 16 maart 2021
•  Stuur een e-mail naar Erik Maessen, projectleider Aardgasvrij bij gemeente Nijmegen via e.maessen@nijmegen.nl. 

U ontvangt dan een link om de online bijeenkomst bij te wonen. 
•  Bel Erik Maessen op telefoonnummer 06 – 46 33 73 87. Geef uw e-mailadres per telefoon door. U ontvangt dan 

een link om de online bijeenkomst bij te wonen.
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