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Geachte heer, mevrouw, 
 
Sinds de start van de Proeftuin Aardgasvrij Limbrichterveld Noord, eind vorig jaar, 
hebben ruim 130 woningeigenaren in uw wijk de gratis transitiescan van Stichting 
Dubbel Duurzaam aangevraagd. Ook zijn er verschillende scans aangevraagd via 
woningcorporaties en VVE’s (Vereniging van Eigenaren). 
 
Mogelijkheden om de woning te verduurzamen 
Heeft u de transitiescan ook aangevraagd? Dan heeft u net als alle andere 
deelnemers een rapport ontvangen, dat inzicht geeft in de mogelijkheden om de 
woning te verduurzamen. U kunt daarbij kiezen uit drie opties:  

1. Niets doen 
2. Meedoen aan de collectieve aanpak van de proeftuin, waarbij de woning 

wordt verwarmd via Het Groene Net (met subsidie van de gemeente) 
3. Meedoen en de overgang naar aardgasvrij wonen zelf regelen (met subsidie 

van de gemeente) 
 
Wat kiest u? 
Zodra er meer zicht is op het aantal huishoudens dat aan de proeftuin meedoet, 
vullen we het vervolg verder in. Het is dus belangrijk dat u ons laat weten wat u kiest. 
U kunt uw keuze tot uiterlijk dinsdag 1 oktober doorgeven  aan Stichting Dubbel 
Duurzaam. Dat kan per mail via info@dubbel-duurzaam.nl onder vermelding van uw 
naam, adres en uw voorlopige keuze. 
 
Moeite met kiezen? 
Heeft u nog geen keuze gemaakt en heeft u nog behoefte aan informatie om voor 1 
oktober een afgewogen keuze te maken? Of was u misschien niet in de gelegenheid 
om de informatiebijeenkomst op 5 en 6 juli te bezoeken? Kom dan op maandag 30 
september van 19.00 tot 20.30 uur naar de informati ebijeenkomst in ‘Office à la 
Carte’ (Poststraat 8, Sittard). We staan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. 
Aanmelden is niet nodig. 
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Meer informatie 
Voor meer informatie over de proeftuin verwijzen we u naar de nieuwe website: 
www.aardgasvrijlvn.nl. U vindt hier alle actuele informatie.  
 
Vragen kunt u stellen per mail: aardgasvrij@sittard-geleen.nl of in het 
informatiecentrum (iedere woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur in Buurtcentrum 
Limbrichterveld). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, 
namens dezen, 
Teammanager Economische ontwikkeling, 
 
 
 
Mevrouw Mr. A.I.H.M. Pereboom 


