
 
 

          
        

 
 
 
 

 
 

 
 
 

    

     
     

       
    

    

    
 

  
 

      
           

          
    

 
    
           

           
          
  

 
    

             
           

             
         

    
 

            
            

         
 

   
               

       
         

         
            

  

Seçilen PAW3-bölgesinde ev sahibi olan sakinler 

MEKTUBUNUZ 

İŞLEME ALAN 

J. Wattel/E. Vrins 

REFERANSINIZ 

ZİYARET ADRESİ 

Paul Krugerstraat 1 

REFERANSIMIZ 

PM 
TELEFON 

0118-487173 

TARİH 

13 Temmuz 2021 
EKLER 

KONU 

Konu: Vlissingen doğal gazsız kullanıma geçiyor 

Sayın heer/mevrouw, 

Muhtemelen bu konuda duyduklarınız veya okuduklarınız olmuştur. “Hollanda'daki tüm 
konutlar doğal gazsız kullanıma geçiyor”. Kulağa çılgınca geliyor ve belki de uzak görünüyor 
olabilir. Ama Vlissingen Belediyesine bağlı tüm konutlar da önümüzdeki yıl doğal gazsız 
uygulamaya geçecektir. Sizin konutunuz da. 

Doğal gazsız uygulama, nasıl olmalı? 
Doğal gazsız yemek pişiremez veya evimizi ısıtamayız. Önümüzdeki yıl pek çok konutta 
düzenlemeler yapılmalı. Pek çok durumda bu, konutun ekstra izole edilmesi, bir sıcak hava 
pompası kurulumu ve örneğin gazla çalışan ocakların indüksiyonlu olanlarla değiştirilmesi 
anlamına geliyor. 

Vlissingen Belediyesi yardım sunuyor 
Vlissingen Belediyesi bu yıl yaklaşık 600 adet satın alınmış ve kira konutunu (l’escaut'tan) 
2030'da doğal gazsız kullanıma hazır hale getirmek için devletten ödenek istemektedir. 
Bu başvuru, Wind in de Zeilen ödenek paketinden gelmektedir. Paket, Doğal Gazsız Semtler 
Programı'nın(PAW-Programma Aardgasvrije Wijken) bir parçası olarak devlet katkı payına 
başvuru yapma olanağı sunmaktadır. 

Konutunuz bu başvurunun bir parçasıdır. Yani örneğin çatınızı, dış duvarları ve/veya camları 
izole etmeniz için size yardımcı olacağız. Başvuru onaylandığında, belediye 4 milyon euro 
alacaktır. Bu parayı sizlere finansal olarak yardımda bulunmak için kullanacağız. 

Konutunuz geleceğe hazır 
Bu mektup ile konutunuzun devlet katkı payının bir parçası olduğunu ve bu nedenle ilgili eşsiz 
düzenlemeye hak kazanmış olduğunu belirtmek istiyoruz. 
Sizinle görüşecek, tavsiyelerde bulunacak ve mali destek vereceğiz. Birlikte konutunuzun 
geleceğe hazır olması için çalışacağız. Konutunuzdaki düzenlemeler, enerji tüketim 
faturalarınızda düşüş, daha fazla konfor ve eviniz içerinde sirküle eden havanın daha sağlıklı 
olmasını sağlayacaktır. 

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G 

mailto:GEMEENTE@VLISSINGEN.NL


    
 

 
   
         
        

        
  

 
        

             
         

        
          

       
 

             
     

          
         

        
 

 
   

          
 

   
  
            

          
       

  
     

        
 

 
 
 

 
 

     
    

 
 

        
 

       
 

       
 

 
     

 
 
 

Birlikte başaracağız 
Yani bu devlet katkısını konutunuzu doğal gazsız duruma geçirmek ya da konutunuzu bu 
konuda hazırlamak için kullanacağız. Tabii ki bunu sizinle birlikte gerçekleştireceğiz. Devlet 
katkısı için başvurumuzun onaylanmasından sonra sekiz yıllık bir süremiz vardır. 2030 yılı 
için birlikte çalışacağız! 

Öğle ve akşam randevusuz giriş: Semtte kullanılan enerji! 
Bu mektup ile aklınızda soru işaretleri belireceğini tahmin edebiliyoruz. Bu nedenle sizi 17 
Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek randevusuz girilebilecek 
'Semtte kullanılan enerji!' etkinliklerinden birine davet etmek istiyoruz. 
Belediye çalışanları ve l’escaut, sizinle tanışmak ve sorularınızı, isteklerinizi görüşmek için 
hazır bekleyecektir. Sizi ağırlamak ve sizlerle görüşebilmek isteriz! 

Ayrıca hem genç hem de yaşlılar için yapılacak çeşitli aktiviteler de olacaktır. Gelmek ister 
misiniz? Ekteki broşürde programı bulabilirsiniz. 

 17 Temmuz Cumartesi saat 11.00 - 15.00 arası 
 21 Temmuz Çarşamba saat 15.00 - 19.00 arası 

Lokasyon: Bloemenlaan, Hercules Segherslaan ile President Rooseveltlaan arasındaki çim 
alan. 

Bilgi ve iletişim 
Aşağıdaki internet sitelerinde 'Vlissingen doğal gazsız kullanıma geçiyor' hakkında bilgi 
bulabilirsiniz. 

 www.vlissingen.nl/aardgasvrij 
 www.lescaut.nl/aardgasvrij 

Sıkça sorulan sorular için iki internet sitesinden birine göz atabilir veya Vlissingen Belediyesi 
semt koordinatörü ile iletişime geçebilirsiniz: Michelle Vos, telefon numarası: 0118-487251 
veya e-posta: MVos@vlissingen.nl. Sorularınızı aardgasvrij@vlissingen.nl adresine de 
iletebilirsiniz. 

17'si Cumartesi veya 21'i Çarşamba günü görüşmek üzere! 

Saygılarımızla, 

İmzalar 

Sem Stroosnijder Jan Leo van Deemter 
Vlissingen Belediyesi Meclis Üyesi l'escaut woonservice Direktörü 

You can also read this letter in English on our website: www.vlissingen.nl/aardgasvrij 

www.vlissingen.nl/aardgasvrij عقلموا على ةربيعال ةلغبال ةسالرال ههذ ءةراق اضأي كنكمي 

Niniejsze pismo można również przeczytać w jezyku polskim na stronie internetowej 
www.vlissingen.nl/aardgasvrij 

Bu mektubu internet sitemizde Türkçe olarak da okuyabilirsiniz 
www.vlissingen.nl/aardgasvrij 

Blad 2 behorend bij 1316080 / 1316090 
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