
Onderwerpregel in mail: Binnenkort opening Infopunt Duurzaam 
Steenwijkerland 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Aan de Kerkstraat 4 in het centrum van Steenwijk wordt binnenkort het 
Infopunt Duurzaam Steenwijkerland geopend. Het infopunt heeft als slogan: 
Groen in de Kop. Op deze locatie kunnen mensen terecht voor informatie over 
onder meer de energietransitie, de mogelijkheden om energie te besparen en 
het verduurzamen van hun huis. Maar ook over andere onderwerpen die gaan 
over duurzaamheid en over groener leven, wonen en werken. De informatie 
wordt schriftelijk als digitaal aangeboden.  
Bezoekers kunnen er ook inspiratie opdoen in de hoop dat ze in beweging 
komen voor een beter milieu. Vrijwilligers, onder wie energiecoaches, zullen de 
bezoekers te woord staan.  

Bewonersinitiatieven uit Steenwijkerland zullen gepresenteerd worden, denk 
bijvoorbeeld aan de energiecoöperaties. Daarnaast is het de bedoeling dat het 
Infopunt een laagdrempelig ontmoetingscentrum wordt, waar regelmatig 
diverse activiteiten georganiseerd worden, variërend van een presentatie, 
lezing, energiecafé, workshop, een actie, zoals een speelgoedruilactie, of een 
debat.  

Een groep inwoners wil Steenwijkerland duurzamer en groener te maken. Ze 
hebben het initiatief genomen tot dit Infopunt om dit streven samen te 
realiseren. Een fysieke locatie maakt ook beter zichtbaar wat er gebeurt en wat 
er samen wordt bereikt. 
In september gaat het Infopunt al gaandeweg van start. De opening is op 8 
oktober. 
 

Samenwerken 
We willen graag samenwerken met organisaties en lokale bedrijven die zich 
richten op duurzaamheid en hun dienstverlening en producten presenteren. 
Dat kan op een aantal manieren: 

 U kunt ons promotiemateriaal geven, bijvoorbeeld flyers, visitekaartjes 
en dergelijke; 



 Groter promotiemateriaal behoort ook tot de mogelijkheden. In ruil 
daarvoor verwachten we sponsoring van het Infopunt; 

 U kunt ook concrete voorbeelden laten zien van producten, zoals een 
zonnepaneel of isolatiemateriaal.  
 

Tot slot: onze vrijwilligers komen graag een keer bij u op werkbezoek om kennis 
te maken. Dergelijke bezoeken helpen hen om de bezoekers van het Infopunt 
van de juiste informatie te voorzien en gericht te kunnen verwijzen. 
 

We willen samen, met inwoners, gemeente, organisaties en het lokale 
bedrijfsleven het Infopunt tot een succes maken. Mocht u ideeën hebben voor 
een presentatie of workshop, dan horen wij dat graag.  
We staan open voor ideeën en suggesties. Mail naar Haaije Koenders, 
info@dzst.nl, of 06-36493169. 

 
Wij hopen dat u een beeld heeft gekregen van het Infopunt Duurzaam 
Steenwijkerland en dat we u er binnenkort mogen begroeten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 


