
               

 

 

 

Haarlem, 5 juni 2015 

 

Geachte heer/ mevrouw, 

U  bent aanwezig geweest op de 9 april bijeenkomst en / of tijdens de op 19,20 en 21 mei  door de Groene 

Ambassade in samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en de gemeente Haarlem georganiseerde 

Energie Estafette. Het kan ook zijn dat u op andere wijze met ons in contact bent getreden. Wij hebben uw 

belangstelling in alle gevallen zeer gewaardeerd! 

Tijdens de Energie Estafette hebben de  7 geselecteerde bedrijven hun biedingen kunnen presenteren.  

Inmiddels zijn door diverse bewoners  naar aanleiding van deze estafette al  enthousiast concrete 

contacten met de offerende bedrijven gelegd  voor het aanbrengen van energie maatregelen. 

Bijgaand ontvangt u van ons een overzicht van de offertes van de  bedrijven waarmee verder zal worden 

gaan samengewerkt. U kunt uiteraard deze informatie ook met buren en/of anderen uit uw omgeving 

delen. Mogelijk bestaat ook bij hen belangstelling voor de duurzaamheidsmaatregelen. 

De aanbiedingen van de geselecteerde bedrijven vind u via onderstaande link: 

http://duurzaambouwloket.nl/initiatief-6.html  

De bedrijven beschikken niet over uw contactgegevens daarom verzoeken wij u zelf met hen contact te 

leggen voor nadere informatie als u een maatregel overweegt.  

 

De gemeente Haarlem heeft een duurzaamheidslening die momenteel historisch laag staat (0,5% rente). 

Voor meer informatie over deze mogelijkheid om via de gemeente duurzaamheidsmaatregelen te 

financieren zie:  

https://www.haarlem.nl/duurzaamheidslening/  

Daarmee is onze wijkaanpak nog niet ten einde gekomen.  

De Groene Ambassade zal op 19 september a.s. een energiemarkt organiseren. De markt zal van circa 

12.00 uur tot 17.00 uur plaats vinden in de klimaatneutraleschool Plein Oost aan het van Zeggelenplein 

31. U bent daar van harte welkom. 

De markt wordt georganiseerd door de Groene Ambassade, vanuit de Amsterdamsebuurt / 

Slachthuisbuurt voor heel Haarlem. Dat betekent dat ook de andere Haarlemse wijkinitiatieven 

uitgenodigd worden hun achterban van deze activiteit op de hoogte te brengen. Er zullen diverse 

activiteiten aangeboden worden waardoor de markt  aantrekkelijk zal zijn om te bezoeken. De bedrijven 

zijn in dit kader uitgenodigd alvast na te denken over het (wederom) beschikbaar stellen van interessante 

prijzen voor verloting op de 19e. Wij zullen u in september verder op de hoogte stellen. 

Vertrouwende  u met bovenstaande voor zover te hebben geïnformeerd, 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust met ons contact op. 

Met vriendelijke groet, 

Groene Ambassade 

Gabriela Telleria   Tel: 06 – 129 218  71   

Inge Veltmeijer    Tel: 06 – 387 533 14  

Arturo van Haag   Tel: 06 – 225 582 83 
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