
Meer informatie
Als je meer wil weten over de aanpak, verwijzen we je graag naar onze documenten op de website van de gemeente: 

www.samenduurzaam.
geldrop-mierlo.nl/project-
aardgasvrij

Samen aardgasvrij 

Beste Buur,

Geef je mening op de Bijeenkomst Aardgasvrij
We nodigen je graag uit om op dinsdag 28 maart de bijeenkomst “Coevering en Kerkakkers aardgasvrij” bij te 
wonen. De bijeenkomst voor De Coevering is in de Weeffabriek in Geldrop. 
Voor Kerkakkers is het op maandag 3 april in het Patronaat in Mierlo. 
Beide bijeenkomsten zijn van 20.00 tot 21.30 uur. De zaal is open om 19.45 uur.
We nodigen je van harte uit om hier je eigen ideeën in te brengen en je vragen te stellen.

Coevering en Kerkakkers aardgasvrij?!
Waar gaat het om? In Nederland hebben we afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer willen gebruiken 
om onze gebouwen te verwarmen. Dit betekent dat wij nu al moeten nadenken over welke andere warmte-
bronnen we kunnen gaan gebruiken. In Geldrop-Mierlo start de gemeente met de wijken Kerkakkers en De 
Coevering, omdat de gemeente denkt dat die wijken de meeste kansen bieden om aardgasvrij te worden. De 
gemeente gaat samen met een buurtteam en met ingehuurde deskundigen onderzoeken hoe beide wijken 
aardasvrij kunnen worden. Het buurtteam bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners uit De Coevering en 
Kerkakkers, die samen met de inwoners willen kijken wat er mogelijk is. 

Buurtplan
We brengen de komende tijd de mogelijkheden in kaart om De Coevering en Kerkakkers aardgasvrij te maken. 
We kijken naar de technische mogelijkheden, de alternatieven en natuurlijk ook naar de betaalbaarheid daarvan. 
En we gaan in gesprek met jullie, de bewoners. Om te kijken wat jullie ervan vinden. De resultaten van de onder-
zoeken en de gesprekken verwerken we in een buurtplan. We vinden het belangrijk dat de diverse meningen en 
ideeën van alle bewoners hierin worden meegenomen.

Aanmelden
Heb je een vraag, wil je aanwezig zijn, meedenken of deelnemen 
aan ons buurtteam, meld je dan aan via coevering.kerkakkers@
gmail.com. Heb je niet zoveel tijd, maar wil je wel af en toe je 
mening geven over ons werk? Geef dan je reactie via hetzelfde 
e-mailadres. Het gaat tenslotte ook om jouw buurt en woning.

Energieke groet,
Namens het buurtteam Coevering en Kerkakkers

Coevering:  Rob Biesters, Leon Gerretsen, Sjef de Groot, 
  Kirsten Sweegers-Limburg, Jean-Pierre van Vlerken
Kerkakkers:  Rien van Asten, Ron Lemmen, Berry Peters,  
  Kees de Vries, Simon Wessels 

Groei mee naar een gezond klimaat!


