
Gouda op weg naar 
aardgasvrij

Nieuwe energie 
voor onze stad!
Hoe doen we dat?

Goudse Schouwburg
17 februari - 19.30 uur



Laat je inspireren!
Kom daarom maandagavond 17 februari naar de 
Goudse Schouwburg met al je vragen op energie
gebied. En ga met nieuwe inzichten en concrete 
ideeën weer naar huis. Laat je inspireren door de 
enthousiaste koplopers: inwoners en ondernemers 
die nu al zelf energie opwekken, besparen en 
verduurzamen. En ontdek wat er allemaal al mogelijk is. 

Bekijk de films met handige tips en ervaringen, krijg gratis 
advies van het Duurzaam Bouwloket, ontmoet behulpzame 
duurzame bedrijven en stel al je vragen aan onze energiecoaches. 
Kortom: beleef de actie!

Kom 17 februari naar de Goudse Schouwburg 
voor de inwonersavond

Nieuwe energie 
voor onze stad! 
Hoe doen we dat?

Als centrum van het Groene Hart kan Gouda het inspirerende voorbeeld worden 
van hoe je als stad kunt bijdragen aan het terugdringen van de opwarming van 
onze aarde. Er is veel doe- en denkkracht in onze stad. Hoe kunnen we reële en 
praktische stappen zetten richting aardgasvrij en CO2-neutraal? Daarvoor moeten 
we met elkaar in gesprek en onze kennis delen, zodat we samen plannen kunnen 
maken. Wacht niet af, maar zet de eerste stap en begin gewoon!

Meld je wel aan vóór 10 februari 
via maakgoudaduurzaam.nl 
zodat we weten op hoeveel 
bezoekers we kunnen rekenen

Neem gerust je 

buren, collega’s e
n 

vrienden mee!

Vul in!

Vul deze strook in en krijg een gratis energieadvies 
aan huis. Lever deze 17 februari in bij de marktkraam 
van de energiecoaches, of maak nu al een afspraak via 
de website maakgoudaduurzaam.nl

Ontvang gratis advies van onze 
energiecoaches!  

Goudasfalt 7OOm 2 zonnepanelen

Leene heeft 60% minder energiekosten

Zonnecollectoren verwarmen douchewater



Neem contact met mij op voor een gratis adviesgesprek met een energiecoach

Naam: 

Telefoonnummer:

Emailadres:

Programma onder leiding van Theo Elfrink
Theo is een energiespecialist en gespreksleider die met humor en realisme de 
energietransitie versnelt.

Inloop met koffie/thee

Afsluiting van het programma met 5x kans op een technisch 
maatwerkadvies van Klimaatroute (ter waarde van € 255,)

•  Interview met wethouder Hilde Niezen: op weg naar Gouda aardgasvrij 
•  Goudse bewoners en ondernemers vertellen over hun ervaringen
•  Deelnemers aan de informatiemarkt stellen zich voor 
•  Goudse duurzaamheidsquiz met mooie prijzen

Start info en doemarkt ‘Nieuwe energie voor onze stad’. Je krijgt:
• Meer inzicht in de plannen van de gemeente Gouda 
• Een gesprek met isolatie en energiespecialisten in de stad
•  Kennis van isolatiemogelijkheden / energiebesparing voor 

diverse panden 
• Informatie over alternatieven voor aardgas
•  Informatie over Duurzaamheidsplatform Gouda (Goudse ondernemers) 
•  Korting op technisch maatwerkadvies van Klimaatroute
• Informatie over actieve bewonersgroepen, buurtmobilisatie 
•  Een stappenplan: hoe maak je je pand energiezuinig?

19.00 uur

21.30 uur

19.30 uur

20.10 uur

CO2-neutraal


