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Leiden, 2022-08-28

Beste Sympathisant,

TegenGas Merenwijk nodgt u uit voor een wijkbijeenkomst op 26 september om 20:00

in de Regenboog, ontvangst vanaf 19:30.

Programma: 

• Actuele Ontwikkelingen

• Hybride warmtepompen

• Zonnepanelen met/zonder opslag

Actuele Ontwikkelingen

Nog steeds lijkt de gemeente af te stevenen op een warmtenet voor de Leidse bewoners

gebaseerd op de warmtepijp uit Rotterdam (Warmtelinq+). De gemeente werkt volop

mee aan de aanleg van dit honderden miljoenen kostende project dat resulteert in

warmtelevering door een monopolist. Wij zien helaas nog geen concrete plannen om

het uitdrukkelijke verzoek van de gemeenteraad om ook andere alternatieven te

onderzoeken. Begin augustus heeft de onafhanekelijk Commissie voor de milieu effect

rapportage (MER) geadviseerd om ook andere oplossingen dan alleen de voorgestelde

warmteleiding vanuit 

Rotterdam te onderzoeken.  Wij brengen u op de hoogte van de stand van zaken van de

laatste ontwikkelingen.

Themagroepen

Enthousiaste Merenwijkers hebben de oprichting van themagroepen in het kader van

het programma "Hoe kan het ook" omarmd tijdens de wijkbijeenkomst van juli,

waaraan meer dan 75 bewoners deelnamen.  We mogen als Merenwijkers trots op zijn

op zoveel expertise en samenwerkingsgezindheid. Er is zo hard gewerkt in de vakantie

dat de resultaten nu al op deze wijkbijeenkomst besproken kunnen worden. Naast

bespreking en validatie willen wij het uitwisselen van ervaringen met concrete

aanschaffingen faciliteren. Geen woning en geen bewoner is hetzelfde. Deze avond

staan in ieder geval op het programma:

• hybride warmtepompen

• zonnepanelen met/zonder opslag

Met warme groet,
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Tot slot
Spreek over de energietransitie met uw buren en bekenden en maak duidelijk dat uw

warmtevoorziening en keuzevrijheid nog steeds op het spel staan. Geef deze nieuwsbrief door,

plaats hem op uw Facebook, LinkedIn, Insta en Twitter. 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. 
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