
 
 
 

 

 
 
Aan de bewoner(s) van: 

Molenvaart 85 
1761 AB  ANNA PAULOWNA 
 

 
   
   
 

 
Anna Paulowna, 24 januari 2022 
 

 
Onderwerp : gratis energiescan  
 

 
Beste bewoner(s),  

 
Binnenkort is de Hollands Kroon mobiel bij u in de buurt!  

 
Gemeente Hollands Kroon en Woningstichting Anna Paulowna helpen u graag met besparen.  
U kunt bij de Hollands Kroon mobiel terecht voor allerlei vragen met betrekking tot 

energieverbruik en tips om te besparen. 
 
Twee LED-lampen cadeau bij energiescan 

U kunt bij de Hollands Kroon mobiel een afspraak maken voor een gratis energiescan in uw 
woning. Maakt u een afspraak voor een energiescan bij u thuis? Dan ontvangt u tijdens het 
bezoek twee gratis LED-lampen cadeau, zodat de energiescan u gelijk een interessante 
besparing oplevert!  

 
Wat houdt een energiescan in?  
De energiecoach komt bij u thuis langs op een moment dat het u schikt. Indien u dit wenst, kan 

het gesprek ook digitaal plaatsvinden.  
De energiecoach bespreekt met u de mogelijkheden en geeft u tips om energie te besparen.  
 

Naar aanleiding van het gesprek met de energiecoach ontvangt u een rapport met de 
bespaarmogelijkheden die voor u van toepassing zijn.  
 
Wanneer 

Op de achterzijde van deze brief vindt u de data en tijden waarop de Hollands Kroon mobiel op 
een parkeerplaats bij de onderstaande straten te vinden zal zijn. Naast medewerkers van 
gemeente Hollands Kroon en Woningstichting Anna Paulowna is er ook een energiespecialist 

aanwezig. Lukt het u niet om langs te komen, maar bent u wel geïnteresseerd, maakt u dan een 
afspraak via duurzaam.hollandskroon.nl/duurzaam/energiescan of telefonisch via 085-8085119. 
 

Alle bewoners uit gemeente Hollands Kroon zijn van harte welkom, we zien u graag op dinsdag 
8 of dinsdag 15 februari 2022.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Theo Meskers      Ben Broxterman 

Wethouder Duurzaamheid    Directeur-bestuurder 
Hollands Kroon     Woningstichting Anna Paulowna 
 

 
 
 
 



Dinsdag 8 februari 2022 
Anna Paulowna: 

09.30-10.30       C.R. Waiboerstraat en de K. Keurisstraat  
11.00-12.00       Mr. Raapplein, D. Stammesstraat en de Foreeststraat  

13.00-14.00       Kemphaanlaan en Gruttoplein 
14.30-15.30       Zr. Siffelslaan  

 
 

 

Dinsdag 15 februari 2022 
Anna Paulowna: 

09.30-10.30       Ds. Pareaulaan  
11.00-12.00       Past. Philipponastraat  

In Breezand: 
13.00-14.00       Parkeerplaats Ceresplein  

14.30-15.30       Parkeerplaats aan het begin van de L. Pietersestraat  
 

 
 
 


