
Geachte heer, mevrouw, 

 

Op dinsdagavond 1 maart organiseert het Duurzaam Bouwloket in samenwerking met de 

gemeente Gouda een informatieavond over de onderwerpen duurzaam (ver)bouwen, 

energiebesparing en comfortverbetering in de woning. Bent u benieuwd welke stappen u kunt 

nemen om een energiezuinige en meer comfortabele woning te realiseren? Dan bent u deze 

avond van harte welkom in het Huis van de Stad in Gouda. 

 

Wanneer?  Dinsdagavond 1 maart, 19.30 - 21.30 uur  

Waar?  Huis van de Stad 

 

Waarom een informatieavond? 

De gemeente Gouda vindt het belangrijk bewoners te informeren en adviseren over de 

mogelijkheden om de kwaliteit van hun woning op peil te houden en duurzaamheid te bevorderen. 

Een woning is een kostbaar bezit dat door de jaren heen onderhoud nodig heeft. Bent u benieuwd 

of uw woning aan onderhoud toe is, welke mogelijkheden er liggen om uw wooncomfort te 

verbeteren en hoe u kunt besparen op uw energielasten? Dan bent u van harte uitgenodigd voor 

deze informatieavond. 

 

Duurzaam Bouwloket Gouda 

Het Duurzaam Bouwloket is een digitaal loket (www.duurzaambouwloket.nl) waar vraag en aanbod 

bij elkaar gebracht worden. Woningeigenaren die hun woning willen gaan verduurzamen worden 

door het loket in contact gebracht met (zo mogelijk lokale) bouwbedrijven en installateurs. Het loket 

kan de schakel zijn tussen vraag en aanbod op gebied van energiebesparing, het energielabel, 

subsidies, opwekken van duurzame energie, enzovoorts. 

 

Programma 

Een adviseur van het Duurzaam Bouwloket vertelt over de onderwerpen duurzaam (ver)bouwen, 

energiebesparing en energie opwekken Aansluitend krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen 

Na de presentatie is er een bedrijvenmarkt waar u direct in contact kunt treden met lokale 

uitvoerende bedrijven 

19 00-19 30 Inloop 

19 30-19 40 Opening door Wethouder Duurzaamheid Hilde Niezen  

19.40-20 10 Presentatie Duurzaam Bouwloket  

20 10-20 30  Presentatie van een lokaal initiatief  

20 30-21 30 Bedrijvenmarkt 

 

Meer informatie 

De adviseurs van het digitale energieloket van de gemeente staan het hele jaar voor u klaar om u 

te voorzien van gratis informatie en onafhankelijk advies op het gebied van duurzaam 

(ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekken Kijk voor meer informatie op de website 

www duurzaambouwloket nl of stel uw vraag door te mailen naar info@duurzaambouwloket nl 

 

Aanmelden 

Heeft u interesse om aanwezig te zijn bij de informatieavond? Aanmelden kan voor 22 februari bij 

het Duurzaam Bouwloket door te mailen naar info@duurzaambouwloket nl of door een WhatsApp 

bericht te sturen naar 06 - 45 45 11 99 


