De Grote Optrommelactie 			
Norg-West
Met BEP de buurt in!

U doet toch ook mee?
Eind april kan het zomaar gebeuren: een van
uw buren staat op de stoep met een trommel
in de hand. ‘Of u ook meedoet?’ Want we gaan
met BEP de buurt in. BEP staat voor: Buurt
Energie Plan ofwel hoe wij onze buurt in de
toekomst zo ‘energiek’ mogelijk kunnen
maken, met energiebesparende maatregelen
en het verduurzamen van de woningen.
We willen graag te weten komen wat u
verwacht van het Buurt Energie Plan. En dat
doen we door trommels met vragen te
verspreiden door Norg-West.

En daarna?
De werkgroep ‘Norg-West mooie buurt hè’,
bestaande uit bewoners van Norg-West,
verzamelt alle trommels en verwerkt de informatie. Het doel is om plannen voor de buurt
verder uit te werken. We zullen zo spoedig
mogelijk de uitkomsten van de Optrommelactie
aan de buurt bekend maken.

Zaterdag 23 april a.s. om 14.00 uur
gaan we van start!
En vanaf 15.00 uur staan we voor u klaar,
met een drankje, op het veld aan de 		
Dikninge, voor info en vragen over BEP!

Hoe werkt het Optrommelen?
In een speciale (op)trommel, die huis-aan-huis
gaat, zit een formulier. Met vragen over welke
ideeën u heeft en wat u zou kunnen bijdragen
aan het Buurt Energie Plan.

U hoort van ons!
Wij blijven u op de hoogte houden van deze
Optrommelactie. Het kan zijn dat wij contact
opnemen en u vragen om een toelichting bij
wat u hebt ingevuld.

We vragen u, en dat kan samen met eventuele
huisgenoten, dit formulier in te vullen en de
trommel door te geven aan uw buren. Na een
paar weken zitten alle 12 trommels vol met
ideeën.

Heeft u nog vragen? Mailen kan naar: 		

Pak je kans, vul het formulier in,
geef de trommel door en denk met
ons mee!

wimadewind@hotmail.com

		

De Grote Optrommelactie is een initiatief van Mooie
Buurt Hè ondersteund door Buurtwerk Nederland
i.s.m. Gemeente Noordenveld, Energie Coöperatie
Noordseveld en Stronghouse.

Info: mooiebuurthe.nl
		

optrommelen.nl		

Leeftijd: ..................

E-mail: ................................................

Adres: .................................................

Naam: .............................................

Een leuke prijs winnen? Voor de kinderen uit Norg-West (Mooie buurt hè). Inleveren voor 7 mei aanstaande bij Batinge 13 Norg.

