Help jij als energiecoach mee aan een duurzame toekomst?
Sliedrecht gaat op weg naar een aardgasvrije toekomst. Inwoners spelen hierbij een onmisbare
rol. Hoe maken zij de overstap naar een andere manier van verwarmen? En hoe kunnen zij alvast
energie besparen? De energiecoach helpt!
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Daarnaast zullen de energiecoaches betrokken worden bij collectieve campagnes in buurten.
Wat vragen wij?
• Je woont in de gemeente Sliedrecht of directe omgeving
• Je kunt goed luisteren en uitleggen
• Je bent geïnteresseerd in duurzaamheid en hebt enige kennis van energiebesparing.
• Je bent 2 tot 4 uur per week beschikbaar (bij voorkeur tot zomer 2021)
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De gemeente zullen
Sliedrecht werkt
een duurzame toekomst.
Onder andere door stap voor stap van het aardgas af te gaan.
De aanleg van een warmtenet speelt hierbij een belangrijke
rol. Sliedrecht-Oost is de eerste wijk die op weg gaat naar
een aardgasvrije toekomst. Dit doet de gemeente samen met
inwoners, woningcorporatie Tablis Wonen, energie- en afvalbedrijf
HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket. Om
inwoners te informeren over de overstap naar aardgasvrij werkt
de gemeente samen met Het Nieuwe Wonen.
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