
Beste ondernemer, 

Onze gemeente wordt steeds duurzamer. Op verschillende terreinen wordt hard gewerkt aan een duurzaam Westerkwartier. Zo 
heeft de gemeente onder de noemer ‘Doen wat kan’ de bewoners meegenomen in de mogelijkheden die er zijn voor het isoleren van 
de woning. Naast het meenemen van de bewoners in onze gemeente, willen wij ook graag samen met u als ondernemer kijken naar 
de mogelijkheden en uw wensen voor duurzaam ondernemen. Hiervoor start Westerkwartier met het ‘Zon op Dak project’ in Leek en 
Marum. Is uw onderneming buiten deze dorpen gevestigd? Ook dan bent u van harte welkom mee te doen! 

Duurzaam en toekomstbestendig ondernemen zijn belangrijke speerpunten binnen onze gemeente. Daarom willen we u graag 
informeren over en ondersteunen bij de stappen die u kunt nemen. Tijdens het ‘Zon op Dak project’ vertellen wij u graag over de 
mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. Ook informeren we u over partijen die dit kunnen realiseren, over de 
capaciteit van ons elektriciteitsnetwerk en over subsidies waar u voor in aanmerking komt. Samen kunnen we mooie stappen zetten 
richting een duurzamer Westerkwartier!

Zon op dak
Nu investeren in zonnepanelen op het dak van uw onderneming brengt diverse voordelen met zich mee:
•  U hoeft niet alles zelf uit te zoeken
•  U kunt profiteren van beschikbare subsidies
•  Waardoor u voordelig kunt investeren
•  U bespaart na aanleg op bedrijfskosten
•  U bouwt mee aan een duurzamere toekomst 

Kom naar de informatieavond!
Tijdens de informatieavond staan onze experts u graag te woord om al uw vragen te beantwoorden. Er wordt een presentatie 
gegeven over zonnepanelen en de mogelijkheden. Daarop aansluitend is er een ‘duurzaamheidsmarkt’ waar u informatie en advies 
kunt inwinnen voor uw persoonlijke situatie. Na deze avond heeft u een goed beeld hoe u uw onderneming kunt verduurzamen.

datum plaats doelgroep locatie tijd

22 maart Marum ondernemers Gemeentehuis Marum, Molenstraat 45, 9363 BA,  Marum 20.00 - 22.00 uur

24 maart Leek ondernemers Gemeentehuis Leek, Tolberterstraat 66, 9351 BJ,  Leek 20.00 - 22.00 uur

31 maart Zuidhorn agrariërs Gemeentehuis Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ,  Zuidhorn 20.00 - 22.00 uur
   
Wilt u aanwezig zijn bij één van de bovenstaande avonden, dan kunt zich aanmelden via: duurzaamheid@westerkwartier.nl  
of bellen naar 14 0594. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de actie ‘Profiteren van Investeren’? We beantwoorden ze graag! Op onze website westerkwartier.nl/duurzaamheid 
vindt u uitgebreide informatie over het ‘Zon op Dak project’. Of neem dan contact op met de Gemeente Westerkwartier via het 
telefoonnummer  14 0594 of stuur een e-mail naar duurzaamheid@westerkwartier.nl. 

Wij hopen u te mogen verwelkomen op één van de informatieavonden. 

Met vriendelijke groet, 

Marjan van der Veen, Teamleider Duurzaamheid 
Gemeente Westerkwartier 

westerkwartier.nl/duurzaamheid

‘Profiteren van Investeren!’
Doet u ook mee?


