
Wij zijn

PROVEN

HOE KUNNEN WE SAMEN ENERGIE BESPAREN EN OPWEKKEN IN PROVEN? 

Om hierop te kunnen antwoorden hebben we jullie hulp nodig! Met het project ‘Energiek Dorp 
Proven’ wil het stadsbestuur van Poperinge en de Provincie West-Vlaanderen de inwoners 
ondersteunen om minder energie te verbruiken en zelf energie op te wekken. Niet alleen goed 
voor het klimaat maar ook voor de portemonnee. Met het bewonersplatf orm van Proven 
werken we graag mee aan dit initi ati ef!

Om te weten waar we energie op kunnen besparen en wat de mogelijkheden zijn om zelf 
energie op te wekken in Proven moeten we eerst zicht krijgen op de energiesituati e van de 
woningen. Door de bevraging in te vullen zett en jullie een eerste, maar belangrijke, stap in het 
realiseren van deze doelstelling. 

Op basis van de informati e uit de bevraging zullen we samen met jullie een aantal acti es 
uitwerken voor het dorp. Het stadsbestuur en een team van experten zal mee helpen om 
deze acti es uit te voeren. We hopen op een massale respons als startpunt van deze unieke 
samenwerking

Je kunt de bevraging zowel op papier als digitaal invullen. Via volgende link:
htt ps://west-vlaanderen.socratos.net/direct/EnergiekDorpProven kun je naar de online 
bevraging.

We krijgen de bevraging graag terug voor 25 maart. Je kunt de papieren bevraging 
deponeren in de postbus van OC De Croone of in in de Proxy Delhaize! Heb je hulp 
nodig bij het invullen van de bevraging of zit je met vragen over het project, bel of mail naar 
info@habitowoonwinkel.be, 057 34 66 00 of Alexander.tydtgat@poperinge.be, 
057 30 98 79. Meer toelichti ng op het bewonersplatf orm van 13 maart!

Chris Verslype Peter Coene
Voorzitt er Secretaris

www.wijzijnenergiek.be

VUL EN WIN! Maak kans op één van de drie boodschappentassen met energiebesparingsgadgets.

Fleecedeken USB LED lamp Tussenstekker met schakelaar


