
Wij vinden het erg belangrijk om jullie als inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het Warmte | Koude-net 
in Panningen en op de hoogte te houden van de voortgang. Daarom gaan jullie de komende 9 maanden via diverse con-
tactmomenten van ons horen. Denk bij deze contactmomenten onder andere aan:
• Informatieavonden
• Gratis huis aan huis bezoeken door een Energiecoach
• Persoonlijke keukentafelgesprekken
• Vragenuurtjes in de wijk
• Een energieloket waar bewoners altijd binnen kunnen lopen (gedurende openingstijden)
• Digitale nieuwsbrieven
• Onze website www.wkpanningen.nl

Mochten er tussentijds vragen zijn, kunnen jullie altijd contact met ons opnemen via info@warmtekoudenet.nl of door te 
bellen naar 077-2340707.

Waarom doen we dit eigenlijk?
Warmte is een belangrijke levensbehoefte en momenteel wordt deze warmte vaak gerealiseerd door gebruik van aard-
gas. Aardgas stoot CO2 uit en draagt bij aan de klimaatverandering. In Europa is afgesproken deze CO2 uitstoot in 2030 
met 55% te verminderen ten opzichte van het jaar 1990. De afgelopen 30 jaar is er al 30 % bespaard en nu is aan ons als 
inwoners om de uitdaging aan te gaan om nog een 25% te besparen in 10 jaar. Een grote uitdaging dus! De afgelopen 30 
jaar is de gasprijs altijd vrij stabiel geweest.  Op dit moment lopen de prijzen hoog op en dat geeft veel onzekerheid. Veel 
mensen en ondernemers zijn op zoek naar oplossingen om minder afhankelijk te worden van de prijsstijgingen en de 
leveringsonzekerheid van aardgas.

Daarom heeft energiecoöperatie Peel Energie het burger initiatief genomen om door middel van een Warmte | Kou-
de-net in Panningen, gezamenlijk de verduurzaming op te pakken. Met als doel zoveel mogelijk mensen te laten profi te-
ren van subsidies en met lokale warmtebronnen, betaalbare tarieven te realiseren. Dit gaat gerealiseerd worden door een 
gezamenlijke aanpak van het aardgasvrij maken van diverse wijken, in stappen van 300 tot 600 wooneenheden. Deze 
gezamenlijke aanpak zorgt ervoor dat er een kostenverlaging en versnelling mogelijk is, die niet haalbaar is wanneer 
iedereen het voor zichzelf uit dient te zoeken.

Kortom, door het aardgasprobleem samen aan te pakken, komen we verder!

Ben jij enthousiast of wil je graag je meedenken?
Ben jij enthousiast over het Warmte | Koude-net Panningen of ben je helemaal thuis in duurzaamheid en zie jij jezelf als 
ambassadeur voor het project? Dan horen wij dit natuurlijk graag! We gaan namelijk graag 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 jullie als inwoners over het warmte | koude-net. 

Dus denk jij, dit is iets voor mij, dan horen wij dit natuurlijk graag. Stuur dan een e-mail naar info@warmtekoudenet.nl 
of bel naar 077-2340707. 

Hopelijk tot snel, namens jullie contactpersonen in de wijk:

Karin Deckers
Danny Vestjens
Jo van den Beucken

Hoe gaan we jullie op de hoogte houden over de ontwikkelingen?
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