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Aan de bewoners van  
Het Lyceumkwartier 

Zeist, september 2018 
 
 
Beste bewoner van het Lyceumkwartier, 
 
Verduurzaam uw huis en kom naar ‘Lyceumkwartier Duurzaam’  
 
De kranten staan er vol van; ‘het Klimaatakkoord van Parijs’ is een feit en op termijn moeten 
we van het aardgas af. En u vraagt zich af: hoe dan? Op het internet belandt u al snel in een 
oerwoud van mogelijkheden en aanbieders. Waarmee begint u? 
 
Wilt u ook meer informatie, kom dan naar de informatiebijeenkomst  ‘Lyceumkwartier 
Duurzaam’ op  dinsdagavond 6 november. Inloop is vanaf 19.00 uur, start avond om 19.30 
uur.  
 
Mijn Groene Huis helpt Lyceumkwartier energiezuiniger maken, kom ook 
 
‘Lyceumkwartier Duurzaam’ is onderdeel van de wijkgerichte aanpak van de VNG die door 
Mijn Groene Huis wordt uitgevoerd. Het Lyceumkwartier is daarmee een van de vier wijken 
waar eigenaren van koopwoningen worden geholpen om te verduurzamen. Door collectief te 
verduurzamen bereiken we meer en kunnen de kosten lager worden.  
 
Mijn Groene Huis ontzorgt! 
 
Mijn groene huis maakt een inventarisatie van mogelijkheden en vertaalt deze naar concrete 
stappen en maatregelen. Afhankelijk van het ambitieniveau worden maatwerkoplossingen 
aangeboden. Dit varieert van het nemen van een kleine stap (bijvoorbeeld het isoleren van 
de vloer of spouw) tot integrale oplossingen richting nul op de meter.  
 
De inloopavond op 6 november 
 
Op deze avond zijn deskundigen aanwezig. Zij vertellen u wat de mogelijkheden zijn om uw 
huis te verduurzamen. Ook inventariseren we wat uw wensen zijn en kijken welke wat 
gezamenlijk nog meer synergie op kan leveren. Op basis van de ervaringen van deze 
bijeenkomst worden in een later stadium meer bijeenkomsten georganiseerd waar dieper op 
een specifiek thema wordt ingegaan. We doen dit in samenwerking met de ‘Vereniging 
Lyceumkwartier Zeist’. 
 
 
 
 
 
U bent van harte welkom! 
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Wanneer:   woensdag 6 november  
Locatie:  clubhuis Schaerweijde 
Tijd:  19.30 tot 21.00 uur 
 
Erna is er de mogelijkheid om gezamenlijk op een groot scherm onder het genot van een 
drankje de champions leauguewedstrijd Tottenham-PSV te bekijken. 
 
Programma 
 
19.00-19.30 uur: inloop 
19.30-19.35 uur: opening door wethouder Wouter Catsburg 
19.35-20.30 uur: presentatie ‘Lyceumkwartier Duurzaam’ 
Vanaf 20.30 uur: napraten met deskundigen 
 
 
Wij vinden het prettig als u zich aanmeldt via annemiek@mijngroenehuis.nu  
of via de link op onze website: www.mijngroenehuis.nu/buurtprojecten/lyceumkwartier  
 
Tot ziens op dinsdag 6 november!! 
 
Vriendelijke groet 
Het projectteam van Lyceumkwartier Duurzaam 
 
Reinier Pijnenburg en Annemiek Verstappen (Erik Toering – VLZ) 
 
 

Mijn Groene Huis is onderdeel van Stichting Energie Zeist. Mijn Groene Huis is onafhankelijk 
en helpt huiseigenaren in Zeist met het zorgeloos duurzaam verbeteren van hun woning. 
 
 
 


