Uitnodiging
Bijeenkomst “Verduurzamen bedrijventerreinen gemeente Den Helder”,
Ondernemersvereniging Kooypunt initieert op maandag 9 september as. een bijeenkomst
“duurzaamheid bedrijventerreinen” in samenwerking met de gemeente Den Helder, HOV,
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en de Rabobank Kop van Noord-Holland.
Vanuit de ondernemersvereniging Kooypunt nodigen wij dan ook alle ondernemers uit (ook niet
leden) die ondernemen op het bedrijvenpark Kooypunt en andere bedrijvenlocaties in Den Helder.
Waarom deze bijeenkomst:
Alle bedrijven krijgen te maken met energietransitie. Dit betekent dat u als bedrijf op een andere
manier met uw energie- en warmtehuishouding om zal moeten gaan.
U kunt daarbij denken aan allerlei verschillende maatregelen zoals:
- Isoleren

- energiehandelsplatform

- Besparen (bijv. LED verlichting)

- Warmtepompen

- Zelf energie opwekken (bijv. zonnepanelen)

- Warmtenet enz.

Het programma:
Wij hebben een interessant programma voor u samengesteld die bestaat uit:
19.00 inloop met koffie / thee
19.30 Opening door Jacques de Waal, voorzitter OVKooypunt en
Peter Paul Solkesz, voorzitter HOV.
19.35 Welkom door Marc Meskers, directeur bedrijven Rabobank Kop van Noord-Holland
19.40 Wethouder Remco Duijnker (Duurzaamheid en Circulaire economie)
Wat staat er te gebeuren en wat gaat er veranderen?
20.00 Nico Meester, Ontwikkelingsbedrijf NHN
Welke ondersteuning is er voor een collectieve aanpak?
20.10 De energieke regio / Rabobank Kop van Noord-Holland
De al reeds opgedane ervaringen in het land en hoe kunnen zij helpen.
20.30 Pauze
20.50 Ronde tafel gesprek over praktijkvoorbeelden en ervaringen.
21.15 Wethouder Remco Duijnker.
21.20 Actiepunten en afsluiting door Jacques de Waal en Peter Paul Solkesz.

Na afloop is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een hapje en drankje.
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Locatie:
Rabobank Kop van Noord-Holland
Verkeerstorenweg 3
1786 PN DEN HELDER
Aanvang: 19.00
U kunt zich online aanmelden via https://www.ovkooypunt.nl/duurzaamheid
Wij rekenen op uw komst.

Met vriendelijke groet,
Ondernemersvereniging Kooypunt

Jacques de Waal
Voorzitter
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