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PRZEDMIOT

Przedmiot: Vlissingen na drodze do odejścia od gazu ziemnego
Szanowny heer/mevrouw,
z pewnością omawiany temat jest już Panu/Pani znany. „Wszystkie domy w Holandii wolne
od gazu ziemnego”. Być może brzmi to nieco niewiarygodnie i wydaje się niemożliwe.
Jednakże również w gminie Vlissingen wszystkie lokale mieszkalne staną się w
nadchodzących latach wolne od gazu ziemnego. Również Pana/Pani lokal.
Wolne od gazu ziemnego – jak to możliwe?
Nie możemy po prostu przestać używać gazu do gotowania lub ogrzewania domów.
Dlatego wiele lokali będzie musiało zostać zmodernizowanych w nadchodzących latach. W
wielu przypadkach oznacza to (dodatkową) izolację lokalu, instalację pompy ciepła i np.
wymianę kuchenki gazowej na indukcyjną.
Gmina Vlissingen zapewni pomoc
W tym roku gmina Vlissingen złoży wniosek o dotację rządową na rzecz rezygnacji z gazu
ziemnego w około 600 mieszkaniach własnościowych i wynajmowanych (l’escaut) do 2030
r.
Wniosek ten wchodzi w skład pakietu wyrównawczego Wind in de Zeilen. Przewiduje on
możliwość złożenia wniosku o dotację rządową w ramach programu dzielnic wolnych od
gazu ziemnego (Programma Aardgasvrije Wijken, PAW).
Pana/Pani lokal został objęty wnioskiem. Oznacza to, że pomożemy Panu/Pani np. przy
izolacji dachu, ścian wewnętrznych lub okien. Po zatwierdzeniu wniosku gmina otrzyma 4
miliony euro. Wykorzystamy te środki, aby zapewnić Panu/Pani finansową pomoc.
Lokal gotowy na przyszłość
W niniejszym piśmie pragniemy poinformować, że Pana/Pani lokal mieszkalny został objęty
wnioskiem o dotację rządową i tym samym kwalifikuje się do tego wyjątkowego programu.
Gmina pragnie wspomóc prywatnych właścicieli i l’escaut w Pana/Pani okolicy w likwidacji
gazu ziemnego w mieszkaniach. Służymy poradą i środkami finansowymi. Wspólnie
zadbamy o to, aby Pana/Pani mieszkanie było niebawem gotowe na przyszłość.
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Dostosowanie lokalu przełoży się na niższe rachunki za energię, lepszy komfort życia i
zdrowsze powietrze w mieszkaniu.
Zróbmy to razem
Wykorzystamy dotację rządową, aby usunąć gaz ziemny w Pana/Pani lokalu lub
przygotować go do tego. Zrobimy to wspólnie z l’escaut i mieszkańcami, ale oczywiście nie
z dnia na dzień. Po zatwierdzeniu naszego wniosku o dotację będziemy mieć na to osiem
lat. Wspólne prace potrwają zatem do 2030 r.!
Spotkania konsultacyjne: Energia w dzielnicy
Domyślamy się, że niniejsze pismo może rodzić pytania. Dlatego zapraszamy na jedno ze
spotkań konsultacyjnych „Energia w dzielnicy” (Energie in de Wijk), które odbędą się w
sobotę 17 lipca i we środę 21 lipca.
Pracownicy gminy i l’escaut spotkają się z uczestnikami i odpowiedzą na ich pytania i
uwagi. Serdecznie zapraszamy do rozmowy!
Nie zabraknie różnego rodzaju aktywności dla dorosłych i dzieci. Widzimy się? W
załączonej broszurze znajduje się program wydarzenia.
 Sobota 17 lipca
11:00 – 15:00
 Środa 21 lipca
15:00 – 19:00
Miejsce: Teren zielony między Bloemenlaan, Hercules Segherslaan i President
Rooseveltlaan.
Informacje i kontakt
Na poniższych stronach internetowych znajdują się informacje o programie „Vlissingen
odchodzi od gazu ziemnego”.
 www.vlissingen.nl/aardgasvrij
 www.lescaut.nl/aardgasvrij
Prosimy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami na jednej z tych stron lub
skontaktować się z:
 Gmina Vlissingen: Koordynator dzielnicy Michelle Vos
0118-487251 lub MVos@vlissingen.nl
 l’escaut:
Administrator dzielnicy Natasja Swennen
0118-422329 lub n.swennen@lescaut.nl
Można też wysłać wiadomość e-mail na adres aardgasvrij@vlissingen.nl lub
aardgasvrij@lescaut.nl.
Do zobaczenia w sobotę 17 lipca lub we środę 21 lipca!
Z poważaniem
Podpisy
Sem Stroosnijder
Radny gminy Vlissingen

Jan Leo van Deemter
Dyrektor l'escaut woonservice
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You can also read this letter in English on our website: www.vlissingen.nl/aardgasvrij
 يمكنك أيضا قراءة هذه الرسالة باللغة العربية على الموقعwww.vlissingen.nl/aardgasvrij
Niniejsze pismo można przeczytać również w języku polskim na stronie internetowej:
www.vlissingen.nl/aardgasvrij
Bu mektubu web sitesinde de okuyabilirsiniz www.vlissingen.nl/aardgasvrij
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