Uitnodiging voor de viering en start van
“MOL-dorpen naar aardgasvrij”

Donderdag 17 maart, Gaveborg
te Oostwold vanaf 20:00 uur.
Twee jaar geleden hebben we een aantal buurtavonden gehouden voor
alle inwoners van de MOL-dorpen, Midwolde, Oostwold en Lettelbert. Op
deze buurtavonden in Gasterij Inkies te Midwolde en de Gaveborg te Oostwold,
hebben we jullie geïnformeerd over ons voornemen om een aanvraag in te dienen
voor een subsidie “Proeftuin Aardgasvrije Wijken”. De uitnodiging begon twee jaar
geleden met de vraag:
“Wat als Midwolde, Oostwold en Lettelbert nu eens samen de straatprijs winnen?”
Twee jaar later kunnen we melden:

We hebben “de straatprijs” gewonnen!
Op 10 maart jl. is landelijk bekend gemaakt dat de aanvraag van onze drie dorpen en de
gemeente Westerkwartier is toegekend. Daarom nodigen we graag alle inwoners van
Midwolde, Oostwold en Lettelbert uit om dit samen te vieren met een hapje en een drankje.
De toegang is uiteraard gratis.
Op deze avond informeren we jullie op hoofdlijnen over het project, de uitgebreide informatieavonden volgen in mei dit jaar. Ook willen we jullie een korte vragenlijst voorleggen om
een beeld te krijgen van jullie wensen en mogelijkheden.
Maar vooral: samen een feestje te vieren. Omdat we een rijksbijdrage van 4,6 miljoen gaan
ontvangen om ruim 500 koop- en huurwoningen te isoleren, energiekosten te besparen en
onze CO2 uitstoot te verlagen.
De toekenning van deze subsidie komt op een moment waarop de energieprijzen hoog zijn
en de drang om ons energieverbruik te verlagen steeds groter wordt. We weten dat er veel
moet gebeuren, maar dankzij deze subsidie kunnen we met zijn allen flink aan de slag!
We hopen velen van jullie op donderdag 17 maart in de Gaveborg te ontmoeten en dit
mooie resultaat met ons te vieren.
Roelof Kraak, namens Midwolde
Frans Traa, namens Lettelbert
Evert van Vliet, namens Oostwold

