
Nieuwsbrief 

Stichting Duurzaam Noord Deurningen  

 

Met de prestigieuze doelstelling om in 2018 een energieneutrale woonomgeving te hebben gerealiseerd 

werkt de Stichting aan een toekomstgericht Noord Deurningen, waar mensen zich bewust zijn van hun 

directe invloed op het milieu en de leefbaarheid van de omgeving. Noord Deurningen wil een van de 

voorbeelddorpen in Nederland zijn als het gaat om een duurzaam dorp, met een realistische aanpak. 

Ondermeer door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan ons eigen leefgebied. 

 

Dit kan door de komende jaren te besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw te stimuleren, een 

gezond leefmilieu (geluid- en luchtkwaliteit) te bevorderen, verbetering van de biodiversiteit (flora en 

fauna) en het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Het behouden en waar mogelijk uitbreiden 

van groenkwaliteit in en om ons dorp draagt daar eveneens in belangrijke mate aan bij. 

Met het realiseren van meer dan 70 Energie Prestatie Adviezen (E.P.A.’s) voor woningen met een 

bouwjaar voor 1985 is een eerste stap gezet op weg naar een energieneutraal Noord Deurningen in 

2018. De dorpsbewoners welke zich hebben aangemeld voor een E.P.A. zullen allen  vanaf 1 december 

2011 door adviesbureau triple-R-advies voor een afspraak worden benaderd. De onderzoeken zullen 

naar verwachting voor 1 februari 2012 zijn afgerond. 

 

Belangrijk! 

Om de EPA’s zo efficiënt mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u om indien mogelijk de volgende 

bescheiden beschikbaar te hebben voor de adviseur: 

- Het historisch Gas- en Elektraverbuik van uw woning, d.i. de laatste jaarafrekening van uw 

energieleverancier (2010). 

- Bouwtekeningen van uw woning. 

 

Nu de eerste stappen op weg naar een duurzame toekomst zijn gezet wil de werkgroep Energieneutraal 

Noord Deurningen (E.N.D.) ons dorp meer herkenbaar maken als een “groene” woonplaats. Om dit te 

bereiken zijn activiteiten gestart om de entree van Noord Deurningen op te sieren met een zodanig 

herkenbaar straatbord. Over de voortgang van dit initiatief wordt u binnenkort verder geïnformeerd. 

 

 


