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Aan: bezorgde mede-Merenwijkers en sympathisanten TegenGas Merenwijk

 

Betreft: Ronde tafelgesprekken energietransitie Merenwijk.

Bij deze nodigen wij u uit om een TegenGas rondetafelgesprek bij te wonen op:

Dinsdagavond 1 februari vanaf 20.30

Middels video via: h�ps://meet.jit.si/TegengasMerenwijkRondeTafel

Tegengas wil u dan graag bijpraten over:

• Energietransitie in Leiden

• De benodigde acties

Enkele Tegengasleden zullen een korte presentatie houden over hun

aandachtsgebied maar het is vooral de bedoeling om met u van gedachten te

wisselen over de op handen zijnde energietransitie en de consequenties die dat

mogelijk heeft voor uw woning.

Om u alvast op te warmen treft u bij dit bericht als bijlage ons Manifest. Hierin

staat zo beknopt mogelijk verwoord hoe wij als Merenwijkbewoners aankijken

tegen de energietransitie. Meer informatie vindt u via onze website:

wwwTegengasmerenwijk.nl.

Wij hopen vooral zeer van u te horen hoe u aankijkt tegen deze plannen en

kijken uit naar een open gedachtewisseling!
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Graag tot dan,

BurgerInitiatief TegenGas Merenwijk

Bijlage: Manifest

Tot slot: Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak

duidelijk dat uw warmtevoorziening en keuzevrijheid op het spel staan. Ook zij

kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief Aanmelding Nieuwsbrief.

We kunnen als TegenGas nog wel wat slimme en practische handjes kunnen

gebruiken. Wij zijn onafhankelijk. TegenGas kan alleen blijven opkomen voor

uw belangen door uw donatie. 

Technische Informatie: Voor deze digitale bijeenkomst hoeft u geen software

te installeren, een brwoser volstaat. De video programmatuur, JItsi, werkt met

Firefox, Chrome en Brave (een privacy vriendelijke versie van Chrome)

gebaseerde browsers. Op iPhome/iPad kunt u Firefox, Chorme of Brave

installeren vanuit de app-store. Firefox voor windows en macOS kan worden

gedownload op mozilla.org. 
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