
	

Wie zijn wij?
Gasvrij Scheveningen is in het leven geroepen om de 
bewoners van Scheveningen te ondersteunen in het 
verduurzamen van de woningen in de wijk. 
Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten, workshops 
of thema avonden om nog meer Scheveningers op de 
hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen.
Ook hebben we energiecoaches op laten leiden om 
bewoners te assisteren in het nemen van beslissingen 
op het gebied van duurzaamheid.
Meer informatie? 
Zie onze website. www.gasvrijscheveningen.nl

Gasvrij Scheveningen komt 1 x per maand 
bij elkaar op de eerste woensdag van de 
maand vanaf 19:30 in het Kalhuis. Er is dan 
ook een energiecoach aanwezig die u verder 
kan helpen met specifieke vragen.

GASVRIJ
SCHEVENINGEN

Het klimaat verandert, daar is bijna iedereen het over eens. 
Dat beïnvloedt de leefbaarheid van onze stad en heeft 
invloed op onze toekomst.

Klimaatverandering kan niet meer teruggedraaid worden: 
de gletsjers gaan niet meer aangroeien, de noordpool wordt 
niet meer kouder, Antartica groeit niet meer aan.

Wat we wél kunnen doen, is proberen de schade enigszins te 
beperken.
En dat kunnen we door onze energetische voetafdruk zo 
klein mogelijk te maken. Dat betekent: bewust omgaan met 
energie.
We kunnen het niet alleen. Ook de bedrijven, de boeren, de 
bouwers en de transportsector moeten hun deel bijdragen.

Maar het begint bij onszelf: hoe meer we verduurzamen, hoe 
langzamer het klimaat verandert.

Wat doen energiecoaches dan precies?

Energiecoaches denken met u mee over mogelijkheden 
van verduurzaming, kostenbesparing en comfort
verbetering.
Energiecoaches zijn onafhankelijk. 
Er zijn geen kosten verbonden aan een gesprek met 
een energiecoach.

Ook als u geen directe plannen heeft voor verduur-
zaming, kan een gesprek met een coach nieuwe 
gezichtspunten opleveren. 
De contactgegevens vindt u op de achterzijde van deze 
folder.



Interesse in een vrijblijvend gesprek 
met een energiecoach? GASVRIJ

 SCHEVENINGEN

JA, ik wil graag een  afspraak maken met een 
energiecoach! 

Naam: 

Adres:

Telefoonnummer:

Mailadres:

Kantooradres Gasvrij Scheveningen:
P/a Kalhuis/WOS
Badhuisstraat 175
2584 HH Scheveningen (Dorp)
www.gasvrijscheveningen.nl

Samen naar 
een duurzame 

toekomst! 

Er zijn verschillende mogelijkheden om met onze coaches in 
contact te komen:

1.  U kunt uw gegevens hieronder invullen en deze  pagina 
 bezorgen op ons adres: (zie hieronder)

2. U kunt zich aanmelden via ons mailadres: 
 info@gasvrijscheveningen.nl

3.  U kunt even binnenlopen op één van onze  vergaderavonden

4. U kunt direct contact opnemen met één van onze coaches:
 Hans Grijzen:      06 1215 1222
 Dick ter Steege: 06 5151 6608


