
NOTITIE REIKWIJDTE  
EN DETAILNIVEAU (NRD)  
TER INZAGE
De concept NRD ligt tot en met 1 mei  

2019 ter inzage in het gemeentehuis, 

Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen.  

Je kunt de digitale stukken ook vinden  

via energielandgoedwellsmeer.nl  

onder ‘Belangrijke documenten’.

De notitie bevat onder andere drie  

ontwerpmodellen die een extern bureau 

voor het Energielandgoed heeft ont- 

wikkeld. 

Tot en met 1 mei kun je een zienswijze 

voor de concept NRD indienen. Je kunt 

reageren:

• Via een mail naar wellsmeer@bergen.nl. 

• Schriftelijk naar Postbus 140, 5854 AX 

Bergen L, onder vermelding van ‘Wells 

Meer’.

Meer informatie over wat een NRD is en 

over het indienen van een zienswijze  

vind je op energielandgoedwellsmeer.nl 

onder ‘Nieuws’.

INFORMATIEMARKT
Maandag 15 april organiseerden we een 

informatiemarkt over het Energieland- 

goed Wells Meer. We kunnen terugkijken  

op een geslaagde avond met enthousiaste 

bezoekers die met veel interesse de  

verschillende informatiepunten hebben 

bezocht. Heb jij de informatiemarkt 

gemist? Op energielandgoedwellsmeer.nl 

onder ‘Nieuws’ lichten we toe welke 

onderwerpen aan bod zijn gekomen.

ENERGIEUPDATEBERGEN

100STE ENERGIEADVIES ENERGIEHUIS

Het 100ste energieadvies is ontvangen door  

Gemma van den Akker. Ze ontving niet alleen 

goede tips, maar ook een duurzaam verras-

singspakket. We zijn trots dat we al zo veel  

bewoners van een gedegen advies hebben  

mogen voorzien.

Heb jij een vraag over het besparen of opwek- 

ken van energie? Elke maandag tussen 15.00 en 

17.00 uur en elke vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur 

is er een energieadviseur in het Energiehuis 

aanwezig. Je bent van harte welkom!

Energiehuis Bergen (L)
Keulerstraat 1
5854 BV Bergen
T (0485) 34 83 83

Dé plek waar je ideeën met ons 

kunt delen en informatie en 

advies over duurzame energie 

kunt krijgen. Je bent welkom op 

afspraak en er zijn verschillende 

inloopmomenten. Elke maandag 

tussen 15.00 en 17.00 uur en 

elke vrijdag tussen 9.00 tot 12.00 

uur is er een energieadviseur 

aanwezig.
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