Lieve kinderen van Hengelo
Jullie hebben vast het Sinterklaasjournaal gezien. Sinterklaas is
zaterdag aangekomen in Zwalk en dat was enorm gezellig. Tijdens
zijn bezoek in Nederland heb ik de eer om hem te helpen.
Voor Sinterklaas is het namelijk ook een gekke situatie met corona.
En jullie zijn natuurlijk al druk aan het tekenen en schrijven voor
onze lieve Sint. Daarom ga ik er persoonlijk voor zorgen dat jullie
mooie tekening of brief bezorgd wordt bij Sinterklaas.
Jullie kunnen die afgeven bij het stadhuis of insturen via het Sinterklaasjournaal: https://sinterklaasjournaal.ntr.nl/spelletje/2230.

Informatie van de
Gemeente Hengelo

Gemeente
nieuws

Sinterklaas en ik kijken erg uit naar jullie mooie tekeningen en
ik wens jullie veel plezier!
Burgemeester Sander Schelberg

Grote kerstboom gezocht!
We zijn op zoek naar een mooie grote kerstboom voor op het
marktplein. Die komt daar in december te staan om zo de
binnenstad op te fleuren. Het gaat om een flinke dennenboom
(spar), tussen de 15 en 25 meter hoog.

Dinsdag 17 november 2020

Concept

Beiaardier speelt verzoeknummers

Muziek biedt voor veel mensen hoop en troost. En muziek verbindt
mensen met elkaar. Juist ook in deze tijden van corona. Daarom
speelt stadsbeiaardier Roel Smit verzoeknummers op het carillon in de
stadhuistoren op zaterdag 28 november en zaterdag 12 december van
14.30 tot 15.30 uur.
Wilt u graag een mooi lied horen voor uzelf of voor iemand anders? Laat
het weten door een mailtje te sturen naar communicatie@hengelo.nl,
onder vermelding van ‘Verzoeknummers voor de beiaardier’. Voor verzoeknummers voor 28 november moet uw mail uiterlijk vrijdag 20 november
bij ons binnen zijn. Voor 12 december uiterlijk op vrijdag 4 december.
Schrijf in uw mail voor wie en waarom u dit lied aanvraagt. De beiaardier
beoordeelt of de muziek geschikt is om te spelen op het carillon. Ook is
het mogelijk om een wens of gedachte te sturen. De beiaardier zoekt daar
dan passende muziek bij.

Politieke Markt

De gemeenteraad houdt op dinsdag 24 november een digitale Politieke
Markt. U kunt de vergadering volgen via www.hengelo.nl of via www.
youtube.com/gemeentehengeloOV. Het programma is als volgt:
A
19.30 - 22.00 uur Kunst- en cultuurnota 2021-2024
B
21.00 - 22.30 uur Ecologisch maaibeheer
Wilt u weten hoe de digitale vergadering plaatsvindt? Kijk dan op www.
hengelo.nl/politiekemarkt. Wilt u bij de Politieke Markt inspreken, dan kunt
u contact opnemen met de griffie via e-mail raadsgriffie@hengelo.nl.
De actuele agenda en de bijbehorende stukken vindt u op www.hengelo.nl/
bestuursagenda.

Ontwerp saneringsplan geluidhinder

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In totaal komen in
Overijssel en Gelderland circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. (In Hengelo gaat het om één adres.)
Het eerste ontwerp saneringsplan voor circa 150 woningen ligt 6 weken
ter inzage. U kunt het plan bekijken op www.rijkswaterstaat.nl/mjpg.

Inzameling textiel

Tussen 23 november en 4 december zamelt de Vereniging Paardrijden
Gehandicapten Ondersteuning oude textiel in. Tot 1 december ontvangt u
persoonlijk een inzamelzak aan huis. Daarop staat vermeld op welke dag
men de zak weer komt ophalen.

Het college van B en W heeft op 10 november 2020 de concept Uitvoeringsregeling subsidieverlening groendaken
2021-2022 vastgesteld. De gemeente
Hengelo wil de aanleg van groendaken
stimuleren. Met groendaken kan wateroverlast worden tegengegaan en water
worden vastgehouden voor een beter
leefklimaat. Aan eigenaren en huurders
van een woning, pand of opstal kan
subsidie worden verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van de realisatie
van groendaken. In het Gemeentelijk
Rioleringsplan (GRP) 2018-2022 heeft
de gemeenteraad hiervoor een subsidieplafond vastgesteld van €10.000 per jaar
voor de duur van het GRP. De regeling
is ook wel bekend als subsidieregeling
‘Groene pet’ en is geldig van 1 januari
2021 tot en met 31 december 2022.
Inzien en zienswijzen
U kunt de concept regeling ‘Groene pet’
van 18 november tot en met 8 december 2020 inzien via www.hengelo.nl/
terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunt
u schriftelijk zienswijzen indienen bij het
college van B en W. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Lyan Davina.

Anterieure overeenkomsten
Het college van B en W maakt op grond
van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat zij op 3 november
2020 anterieure overeenkomsten is
aangegaan over de herziening van de ter
plaatse vigerende bestemmingsplannen.
De overeenkomsten hebben betrekking op:
• het perceel Bartelinkslaantje 12, kadas	traal bekend gemeente Hengelo, sectie T,
nummers 8030, 8031, 8345 en 8181
• de percelen Deldenerdijk 55 en
Wolfkaterweg 31, kadastraal bekend
gemeente Hengelo, respectievelijk
sectie F, nummers 1879 en 1886 (beide
gedeeltelijk) en sectie H, nummer 1193
(gedeeltelijk)
Inzien
U kunt de zakelijke beschrijvingen van de
inhoud van deze overeenkomsten van
18 november tot en met 29 december
2020 inzien via www.hengelo.nl/terinzage.
Tegen de gesloten overeenkomsten en
de zakelijke beschrijvingen kunt u geen
zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Omgevingsvergunningen
Reguliere procedure

Ontvangen

• Bandoengstraat 60, 7556 TG, plaatsen
afvoerpijp voor bakdampen cafetaria
(02-11-2020)
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Hebt u zo’n boom in de tuin staan en wilt u die wel kwijt? Laat het
weten aan Maico Oude Lenferink van Gildebor. Stuur een mailtje
naar m.oudelenferink@gildebor.nl onder vermelding van ‘Kerstboom
Markt’. Stuur ook een foto mee van de boom.
U kunt ook bellen met Gildebor via (074) 249 2222.
Contac
Bezoek
Gildebor regelt de vergunningen en kapt de boom gratis.
Dussen
Postadr
Telefoo
(werkda
WhatsA
(werkda
in strijd met regels ruimtelijke ordening Website
• Deldenerstraat 213, 7555 AC, verande(verbouwen 6 winkelruimten met 6 boven- Contact
ren voorgevel (10-11-2020)
	woningen tot 18 appartementen)
formulie
• Drienerstraat 25, 7551 HK, handelen
(12-11-2020)
Facebo
in strijd met regels ruimtelijke ordening
• Mosweg 1, 7556 PG, plaatsen reclame gemeen
(exploiteren lunchroom/daghoreca)
aan gevel (11-11-2020)
Twitter:
(02-11-2020)
• Nachtegaalspad 3, 7553 AC, verandeInstagra
• Elsloo nabij 3 (kavel 57), 7559 VN,
	ren garage/berging en herstellen
oprichten woonhuis en hebben uitweg
tuinmuurtje (11-11-2020)
Veel zak
(06-11-2020)
• Stockholmstraat 67, 7559 JR, plaatsen www.he
• Hampshire nabij 31, 7551 KD, kappen
schutting en fietsenhok (11-11-2020)
2 kaukasische vleugelnoten (05-11-2020)
• Vikkerhoekweg 27, 7555 PK, vervangen
• Het Plein 10, 7559 SR, plaatsen
en verlengen schutting (11-11-2020)
hekwerk (10-11-2020)
• Nieuwstraat 43 en Veldbleekstraat
Inzien en bezwaar
18, 7551 CT, handelen in strijd met
U kunt de desbetreffende stukken gedugevolgen voor beschermde monumenrende zes weken op afspraak inzien bij de
ten (realiseren 4 appartementen)
afdeling Ruimte en Bouwen. Tegen deze
(06-11-2020)
besluiten kunt u desgewenst, gedurende
• Oelerweg 17, 7555 GJ, plaatsen
zes weken na de datum van verzending
zonnepanelen (06-11-2020)
van deze besluiten, een gemotiveerd
• Reviusstraat 5, 7552 GG, handelen in
bezwaarschrift indienen bij het college
strijd met regels ruimtelijke ordening
van B en W. Kijk voor meer informatie op
(plaatsen mantelzorgwoning)
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.
(06-11-2020)
• Steenmeijerstraat 4, 7555 NB, veranUitgebreide procedure
deren kantoor naar 25 zorgstudio’s
Ontvangen
(09-11-2020)
• Oude Postweg 55, 7557 DA, brandveilig
• Wilbertstraat nabij 23, 7556 WH,
gebruiken basisschool en peuterspeelkappen 1 sierkers (10-11-2020)
zaal (04-11-2020)
De publicatie van bovenstaande aanvraDe ingediende aanvraag ligt niet ter
gen is bedoeld om u tijdig te informeren
inzage. U kunt te zijner tijd eventueel
over aanvragen die bij het college van
B en W zijn binnengekomen. In dit stadium zienswijzen indienen tegen het ontwerpis het niet mogelijk om bezwaar te maken. besluit dat ter inzage wordt gelegd.
Wanneer u belanghebbende bent, kunt u
Ontwerpbesluiten
wel zienswijzen indienen.
• Anthoniusstraat 52, 7553 WE, brandveiVerleend
lig gebruiken wijkcentrum (12-11-2020)
• Antillenstraat 24A, 7556 AV, hebben
• Dennenbosweg 155 A t/m G, 157 A
uitweg (09-11-2020)
t/m H en 159 A t/m H, 7556 CG, brand• Berfloweg nabij 1 en Parallelweg
veilig gebruiken 24-uurs zorggebouw
	nabij 2A, 7553 JM, aanleggen
(11-11-2020)
2 bruggen Berflobeek (11-11-2020)
• Leuvenstraat 14 t/m 30, 7559 NS,
• Coba Ritsemastraat 34, 7556 JP,
brandveilig gebruiken dagverblijf
veranderen gevel (11-11-2020)
(11-11-2020)
• Demmersweg 21, 7556 BN, veranderen
voorgevel en aanpassen raamkozijnen
Inzien en zienswijzen
naar twee schuifdeuren (11-11-2020)
U kunt de desbetreffende stukken van
• Deurningerstraat nabij 13 en 74, 7557
18 november tot en met 29 december
HG, kappen 5 elzen (11-11-2020)
2020 op afspraak inzien bij de afdeling
• Grimbergstraat 53, 7557 JS, plaatsen
Ruimte en Bouwen. Tijdens de inzageairco’s (12-11-2020)
termijn kunt u schriftelijk zienswijzen
• Hermelijnstraat 2, 7559 AN, hebben
indienen bij het college van B en W. Destweede uitweg (12-11-2020)
gewenst kunt u mondeling uw ziens• Hermelijnstraat 2, 7559 AN, vervangen wijzen kenbaar maken.
coniferenhaag door schutting (11-11-2020)
• Industriestraat 190, 7553 CW, plaatsen
Wet geluidhinder
schutting (12-11-2020)
Besluit hogere
• Lansinkweg 74, 7553 AM, kappen
geluidgrenswaarden
4 berken (11-11-2020)
• M.C. Escherstraat 44 t/m 58 (even)
Het college van B en W heeft hogere
en Vincent van Goghstraat 2 t/m 14
geluidgrenswaarden vastgesteld van
(even) en 13 t/m 25 (oneven), 7556 JJ, 50 dB (Lden) en 58 dB (Lden) voor de
veranderen gevels (11-11-2020)
maximaal toelaatbare geluidbelasting
• Marktstraat 13, 13A t/m 13E, 15, 15A
veroorzaakt door respectievelijk het
t/m 15E, 17, 17A en 17B, 19, 19A en
wegverkeerslawaai en het railverkeer19B, 7551 DR (aanvraag gepubliceerd
slawaai op de gevels van een nieuwe
als Marktstraat 13 t/m 19), handelen
woning aan de:

Officiële bekendmakingen
Subsidieregeling Groene pet
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Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat
de geluidbelasting van deze woning hoger
uitvalt dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai en 55 dB voor railverkeerslawaai.
Het is redelijkerwijs niet mogelijk voldoende geluidwerende maatregelen te treffen
om alsnog aan deze waarde te voldoen.
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Inzien
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 18 november tot en met
29 december 2020 op afspraak inzien.
Voor inzien of meer informatie kunt u
contact opnemen met Herman Aalderink.

Besluit lozen buiten
inrichtingen
Maatwerkvoorschrift lozing
op riool

Het college van B en W heeft besloten
onder voorwaarden toe te staan dat nietverontreinigd grondwater wordt geloosd
op de gemeentelijke riolering aan de:

Wegwerkzaamheden
In verband met werkzaamheden zijn de
onderstaande wegen afgesloten (zie
www.hengelo.nl/wegwerkzaamheden
voor meer informatie). Omleidingsroutes
worden met gele borden aangegeven.
Genoemde data zijn onder voorbehoud.
• Anna Reynvaanweg (deels),
17 november

Wegwijzer
Contactgegevens

Bezoekadres: Burgemeester van der
Dussenplein 1
Postadres: Postbus 18, 7550 AA Hengelo
Telefoon: 14074
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
WhatsApp: 06 - 46 76 48 67
(werkdagen 08.30 - 17.00 uur)
dening Website: www.hengelo.nl
6 boven- Contact: www.hengelo.nl/contact)
formulier
Facebook: www.facebook.com/
clame gemeentehengelo
Twitter: @gemeentehengelo
andeInstagram: gemeentehengelo
n
Veel zaken kunt u zelf online regelen via
aatsen www.hengelo.nl.
020)
rvangen
020)
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Het besluit houdt verband met het wijzigingsplan Enschedesestraat 368 dat op
29 september 2020 is bekendgemaakt.

• Lage Weide (t.h.v. Twentebad), tot en
met 8 januari 2021
• Beekstraat (deels), tot en met
18 januari 2021
• Jan van der Heydenstraat, tot en met
22 januari 2021

Balies Burgerzaken en
Gemeentebelastingen open

Afspraak op stadhuis?

Balie Zorgloket open

 lleen op afspraak!
A
• Maandag t/m donderdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
Telefonisch bereikbaar:
• maandag t/m vrijdag
van 08.30 tot 17.00 uur
Telefoon: (074) 245 9131
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Inzien en bezwaar
U kunt het besluit en de bijbehorende
stukken van 18 november tot en met
29 december 2020 op afspraak inzien bij
de afdeling Ruimte en Bouwen. Bent u belanghebbende, dan kunt u tot en met deze
datum een gemotiveerd bezwaarschrift

indienen bij het college van B en W. Hebt
u bovendien een spoedeisend belang, dan
kunt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening (bijv. schorsing) doen bij
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel. Kijk voor meer informatie op
www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Adres gezocht

• Stadionlaan (tussen Athenestraat en
Heliosstraat), tot en met 18 november
• Kruising Esrein/Laan Hart van Zuid,
30 november tot en met 11 december
• Boekeloseweg (tussen Breemarsweg
en nr. 140), tot en met 18 december
• Deldenerstraat (tussen Geerdinksweg
en Tuindorpstraat), tot en met
31 december

Alleen op afspraak!
• Maandag t/m woensdag
van 08.30 tot 16.30 uur
• Donderdag van 08.30 tot 20.00 uur
• Vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur

• Waarbekenweg, vanwege reparatie van
het riool t.h.v. Waarbekenweg 23

Hebt u een afspraak op het stadhuis
maar hebt u verkoudheids- of griepverschijnselen? Bel ons dan even. We
kunnen uw afspraak verzetten, of u
telefonisch verder helpen.

Informatiewijzer Hengelo

Op www.informatiewijzerhengelo.nl vindt
u antwoorden op vragen uit het dagelijks
leven bijvoorbeeld over gezondheid, zorg,
wonen, ouder worden, geldzaken en over
opvoeden en opgroeien.

Meldingen openbare ruimte

Meldingen of vragen over bijvoorbeeld
groenonderhoud, straatverlichting,
losliggende stoeptegels of speelvoorzieningen kunt u doorgeven via www.
hengelo.nl of de gratis BuitenBeter app.
Lukt het niet via internet of app?
Dan mag u bellen naar 14074.

De gemeente is op zoek naar het juiste adres van de volgende personen:
Naam
Al Sheikho, Z.
Benzina, D.M.
Bučinskas, L.
Gerards, A.
Hilgen, M.E.E.
Hoof van, C.S.
Li, Q.
Olaria, C.D.J.
Orru, C.

Geboren
18-10-2001
30-01-1998
09-02-1998
16-08-1970
27-08-2002
15-05-1998
15-12-1984
09-12-1994
28-01-1983

Naam
Patawala, N.D.
Schonewille, R.F.
Sterckel, M.P.J.
Szegedi, M.
Uzseka, M.
Wal van der, J.J.
Wal van der, N.
Zander, T.R.W.J.

Geboren
01-01-1979
19-11-1993
14-04-1966
08-09-1983
03-08-1980
16-06-1992
09-11-1962
24-06-1995

Deze personen zijn verhuisd zonder dit aan de gemeente door te geven. Als u
genoemd wordt in deze lijst, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken. Tegelijk met deze publicatie verzendt de gemeente een brief naar uw laatst
bekende adres. Als de gemeente binnen vier weken geen nieuwe adresgegevens ontvangt, wordt u uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP).
Dat betekent dat u bijvoorbeeld niet meer bij de gemeente terecht kunt voor
een reisdocument, rijbewijs of andere voorzieningen, zoals bepaalde uitkeringen. Ook andere lezers die informatie hebben over het adres van de genoemde
personen, worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken.

Collectes

Tot en met 21 november collecteert het MS Fonds. Van 23 tot en met
28 november collecteert het Leger des Heils.

Militaire oefening

Tot en met vrijdag 20 november is er een militaire oefening op Twente Airport.
Tijdens de oefening landt meerdere keren een vliegtuig, tussen 09.00 en
23.00 uur. De militairen zijn niet bewapend.

Hengelo werkt aan
nieuwe energie
november 2020

Hier wordt serieus
geïsoleerd

‘Niets doen is geen optie’
Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens maakt in 2030 gebruik van energie van windturbines en zonnepanelen. Energie die we in Hengelo zelf opwekken. De grote vraag is natuurlijk:
Hoe en waar gaan we dat doen? En waarom? Wethouder Duurzaamheid Claudio Bruggink legt uit.
‘We zijn in Hengelo zuinig op ons stukje wereld. En wij niet alleen. Overal in het land, maar ook in
landen om ons heen zijn mensen bezig met de vraag hoe we de wereld leefbaar kunnen houden
voor de generaties na ons. Omdat we met z’n allen teveel CO2 uitstoten, warmt de aarde op en
verandert het klimaat. Dat kan geen verrassing meer zijn. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor
het leven op aarde. We moeten daarom overal in de wereld in actie komen. Dat moeten we niet
alleen, dat wíllen we. Want niets doen is geen optie.’

Van veraf is haar knusse witte rijtjeshuis aan de
Magdalenalaan al te herkennen door de grote
container en de zak zand voor de deur. Hier wordt
verbouwd. De vloer ligt open en de plafonds zijn
eruit gesloopt. ‘Ik wil het graag zo duurzaam
mogelijk maken’, vertelt de nieuwe eigenaresse
Helma Vaneker (57 jaar). ‘En daar gaat flink wat
werk in zitten’.
‘Toen ik deze oude arbeiderswoning uit 1932 begin
mei op naam kreeg, dacht ik dat hij energielabel C
had. Dat viel in de praktijk nogal tegen. De aannemer die inventariseerde wat hij moest doen, was
heel kritisch. Er zit bijvoorbeeld wel dubbel glas in,
maar geen HR++. Dat maakt nogal verschil.’
Valt tegen
‘De aannemer heeft me echt over moeten halen om
de vloer te isoleren. De kruipruimte is heel ondiep,
maar het is hem toch gelukt om steenwol en folie
onder de vloer te bevestigen. De bijkeuken en de
keuken hebben nog geen spouwmuur. Ook dat
pakt de aannemer aan met isolatiemateriaal van
7 cm dik. En daarna zijn de dakkapellen boven aan
de beurt. Gelukkig heb ik een aannemer met veel
kennis die echt interesse heeft in isoleren. Ik heb
veel bijgeleerd van hem. Maar het is arbeidsintensief. Mensen die ook bezig willen gaan met
hun huis zou ik willen zeggen: Wees je ervan bewust dat je behoorlijk wat geld kwijt bent aan
het isoleren van zo’n oud huis. Label C klinkt op
papier best goed, maar valt tegen in de praktijk.’

20.000 huishoudens
Hengelo wil over 10 jaar genoeg stroom opwekken voor ongeveer 20.000 huishoudens. In
2050 moet alle energie die de Hengeloërs gebruiken duurzaam opgewekt worden. Een enorme
operatie die Hengelo samen met de andere Twentse gemeenten uitvoert: de Regionale Energie
Strategie Twente (RES Twente). In de gesprekken die de gemeente met de Hengeloërs voerde
over duurzame energie rond de Omgevingsvisie buitengebied, kwamen al belangrijke punten
naar voren:
•	Eerst de daken vol met zonnepanelen, dan
pas kijken naar zonnevelden en windturbines
•	Als er dan toch windturbines moeten komen,
dan langs snelwegen en op industrieterreinen
•	Grond langs snelwegen en stadsranden met
industrie is geschikt voor zonnevelden, dus
geen panelen op landbouwgrond

Meer weten en meepraten?

Welke gebieden in Hengelo zijn gesc
hikt om wind- en zonne-energie op
te wekken? De experts van onderzo
bureau Bosch & van Rijn hebben op
eksbasis van de uitkomsten van de Omg
evingsvisie buitengebied een kaart
zoekgebieden gemaakt. Deze kaar
met
t met extra informatie is te vinden
op www.hengelo.nl/nieuwe-energi
e.
• Digitale energiemarkten
De gemeente organiseert op 1, 2 en
7 december samen met onderzoeksb
ureau Bosch & van Rijn digitale ener
markten waarin de zoekgebieden voor
gieduurzame energie centraal staan. Hen
geloërs en andere belangstellenden
kunnen deze energiemarkten thuis
via hun computer volgen en vragen
stellen over de zoekgebieden en over
andere aspecten van duurzaam ener
gie opwekken. Meer informatie en
opgeven voor de bijeenkomsten kan
www.hengelo.nl/nieuwe-energie.
via
• Spreekuren
Op 14 en 15 december organiseert
de gemeente spreekuren in het stad
huis voor mensen die de bijeenkom
via de computer willen en/of kunn
sten niet
en bijwonen. Belangstellenden kunn
en dan één op één in gesprek met
medewerkers. De gemeente houdt
betrokken
zich tijdens deze spreekuren uiteraard
aan de corona-maatregelen. Opgeven
via www.hengelo.nl/nieuwe-energie
kan
, maar bellen kan ook via het algemen
e nummer van de gemeente 14 074
.

Snel besparen: Poen voor Groen
Energie besparen kan heel simpel zijn, zonder dat
het u veel geld kost. Deuren in huis dichtdoen, korter
douchen, lampen uitdoen en apparaten niet op standby
laten staan: het is vaak een kleine moeite. En alles bij
elkaar scheelt het een heleboel op uw energierekening!
Maar u kunt nog meer besparen. Vergeet vooral niet
mee te doen aan de actie Poen voor Groen.

Schaf energiebesparende materialen aan zoals
led-lampen, tochtstrips, radiatorfolie of andere duurzame producten en u wordt beloond. U ontvangt tot
50 euro als subsidie terug op vertoon van de kassabon. Op = op. Kijk op www.poenvoorgroen.nl.

