
Beste bewoner(s),

Zoals jullie wellicht weten, wonen of werken jullie in de wijk waar plannen zijn voor een duurzaam 
warmte | koude-net. Namens Warmte | Koude-net Panningen (WKP) wil ik jullie graag meer vertellen over 
het traject dat gevolgd gaat worden. In oktober 2021 hebben wij een rijkssubsidie bij het Programma 
Aardgasvrije Wijken (PAW) aangevraagd in samenwerking met de gemeente Peel en Maas. Deze aanvraag is 
goedgekeurd en dit zorgt ervoor dat we kunnen starten met het ontwikkelen van het Warmte | Koude-net 
Panningen.

Met veel enthousiasme zijn we de afgelopen maanden met een team van experts aan de slag gegaan. 
Nu de basis van de interne organisatie staat, zijn we op het punt gekomen om jullie als bewoners verder te 
gaan betrekken en informeren. Natuurlijk kunnen wij al veel voor jullie gaan bepalen en bedenken welke 
informatie jullie nodig hebben over het warmte | koude-net, maar we krijgen ook graag input van jullie.

We zullen de komende maanden op verschillende momenten van ons laten horen, maar we willen jullie 
vragen om de volgende informatieavonden alvast in jullie agenda te noteren:

• Informatieavond woning- en pandeigenaren maandag 12 en dinsdag 13 september 2022

• Informatieavond huurders Wonen Limburg en particuliere huurders op woensdag 14 en 
donderdag 15 september 2022

Tijdens deze informatieavonden zullen we jullie uitleg geven over het WKP en wat er allemaal bij komt 
kijken. Ook zijn hier diverse experts aanwezig aan wie jullie vragen kunnen stellen.

Koplopers en ambassadeurs
Ben jij als bewoner enthousiast over het WKP, ben je helemaal thuis in duurzaamheid, zie jij jezelf als 
ambassadeur voor het project? Dan nodigen we je graag uit voor onze zogeheten “koplopers”-avond op 
dinsdag 19 juli aanstaande om 19.30 uur in het Huis van de Gemeente. Tijdens deze avond gaan we 
samen met jullie het gesprek aan en kijken we waar de behoeften liggen in de wijk. Waar kunnen jullie 
over meedenken, hoe willen jullie graag geïnformeerd worden, wat speelt er achter de voordeuren en hoe 
denken bewoners over het warmte | koude-net. 

Om deel te nemen aan deze interactieve “koplopers”-avond vragen we je aan te melden via 
info@warmtekoudenet.nl. Ik zal dan persoonlijk contact met je opnemen en uitleggen wat we verder 
verwachten van je.

Een warmte | koude-net aanleggen doen we niet alleen, dat doen we samen met jullie.

Ik hoop je persoonlijk te mogen ontvangen op één van deze avonden.

Hartelijke en duurzame groeten,

Namens Warmte | Koude-net Panningen

   Karin Deckers

Warmte | koude-net Panningen
T 077 234 0707
E info@warmtekoudenet.nl

   Karin Deckers
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