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Het bestuur van de SBOR nodigt u uit voor de openbare vergadering van het Buurtschap Oud 
Rijswijk (COR), die gehouden zal worden op: 
 
 

Dinsdagavond 14 februari 2017 om 20.00 uur, Esdoornstraat nr. 3A 
te Rijswijk, INGANG in de hoek van het schoolplein  

 
 
De vergadering van dinsdag 14 februari 2017 staat geheel in het teken 
van de energiebesparingcampagne die door SBOR actief wordt 
ondersteund. 
 
Lees hier de uitnodiging van de gemeente Rijswijk 
Interesse gewekt ?? Meldt u aan op info@sbor.nl   

 
Het bestuur van de SBOR heet u van harte welkom op deze avond. 

Esdoornstraat 3A, 2282 RZ Rijswijk 
Tel. 0616195219 
E-mail: info@sbor.nl 
Web : www.sbor.nl 
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betreft Uitnodigingsbrief lnformatie avonden Energie datum 30 januari 2017 
bijlage(n) 

Geachte heer, mevrouw, 

Comfortabel wonen met lage energielasten. Wie wil dat nou niet? 

Om u te informeren en inspireren over hoe uw energiekosten omlaag kunnen, starten de 
Bewonersorganisatie Bomenbuurt Rijswijk, Stichting Buurtschap Oud-Rijswijk, Wijkvereniging 
Leeuwendaal en de gemeente Rijswijk i.s.m. het regionale Energieloket Woonwijzerwinkel opnieuw een 
energiebesparingscampagne speciaal in uw wijk. 

Zij nodigen u graag uit voor een informatieavond. De gelegenheid voor u om op onafhankelijke en 
deskundige wijze alles te weten te komen over het verduurzamen van uw waning, 
energiebesparingsmogelijkheden, de mogelijkheid om zelf duurzame energie op te wekken, 
subsidieregelingen (o.a. de landelijke subsidie op isolatie) en de gemeentelijke duurzaamheidslening. 
Samen hebben zij een pakket samengesteld met interessante maatregelen voor iedereen in de wijk. In 
dit pakket staan scherpe aanbiedingen. In de bijgevoegde flyer vindt u al enkele aanbiedingen. 
Bovendien kunt u tijdens de wijkcampagne gebruik maken van het aanbod om tegen een gereduceerd 
tarief een energiescan te laten maken van uw woning. 

De informatieavond wordt op 3 verschillende locaties gehouden: 
• Dinsdag 14 februari. Tijd: van 20 tot 22 uur. Locatie: Welzijngebouw de Ottoburg, Esdoornstraat 

3A. 
• Woensdag 22 februari. Tijd : van 20 tot 22 uur. Locatie: Bedrijfsverzamelgebouw De Compagnie, 

Geestbrugkade 32. 

• Donderdag 9 maart. Tijd: van 20 tot 22 uur. Gemeentewerf Rijswijk, Steenplaetsstraat 2A. 

Om te zorgen dat iedereen een zitplaats heeft, is aanmelden wenselijk . Aanmelden kan via de website: 
www.woonwijzerwinkel.nl/rijswijk. Oak voor meer informatie over de wijkcampagne of over de 
energiebesparende maatregelen, kunt u terecht op de website. 
lk zie uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet, 

~ 
Marloes Borsboom 
Wethouder Duurzaamheid 

S. v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden 

en richten aan: Gemeente Rijswijk, MO/DG . Postbus 5305. 2280 HH 

Rijswijk 

Hel sladhuis is te bereiken me I tram 17, 

bus 18, 23. 30, 50 en 51 
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