
TPN-West straks

energieneutraal?

Uitnodiging

Meer informatie over een 
energieneutraal TPN-West

vindt u op www.tpnwest.nl



Aanleiding
Zoals u de afgelopen periode ongetwijfeld uit de media heeft vernomen of anders 
via onze website heeft gelezen, is aan onze bedrijvenvereniging een forse subsidie 
toegekend. Een subsidie om daarmee het voorwerk te bekostigen, dat nodig is om 
ons hele bedrijventerrein energieneutraal te maken.

Realisatie
Nu de financiën zijn geregeld, wordt het tijd om 'de hand aan de ploeg te slaan'. 
Dat kunnen we als bestuur niet alleen; daar hebben we uw hulp bij nodig. Het gaat 
tenslotte om de ambitie om alle ondernemingen (dus ook úw onderneming ) een 
rol te laten vervullen in dit streven naar energieneutraliteit. Wanneer wij daar met 
z'n allen in slagen, komt dat niet alleen het imago van ons bedrijventerrein ten 
goede, maar ook dat van uw onderneming. Bovenal is onze ambitie om hiermee 
uw energiekosten te verlagen.

Aftrap
Ondanks het feit dat we de komende weken overladen zullen worden met 
WK-voetbal, hebben we toch kans gezien om een datum te vinden, dat er níet
gevoetbald wordt. Op de namiddag van die dag nodigen wij u van harte uit, 
om met ons de aftrap te nemen voor ons traject TPN-West Energieneutraal.

Doelstelling
Op deze namiddag willen wij u uit de doeken doen wat het belang van TPN-West
Energieneutraal is voor u en uw onderneming. Bovendien willen we bij die 
gelegenheid ondernemers zoeken c.q. presenteren, die bereid zijn om als 
voortrekker te gaan fungeren op het gebied van energiebesparing en/of van een 
bepaalde vorm van alternatieve, duurzame energie. Wanneer wij er die middag in 
slagen om u ervan te overtuigen dat u dit project niet aan u voorbij mag laten 
gaan, is onze opzet voor deze eerste bijeenkomst geslaagd.

Tot ziens op 27 juni a.s.

Het bestuur

Uitnodiging
Start van het project Bedrijventerrein TPN-West Energieneutraal

Hierbij nodigen wij u uit voor de formele start van het project TPN-West
Energieneutraal. Een initiatief van Bedrijvenvereniging TPN-West en 
Alliander DGO. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via 
bedrijvenvereniging@tpnwest.nl ; tel.nr. secretariaat 024-3221466.

Wanneer
27 juni 2014 

Waar: Pluryn, Industrieweg 50, Nijmegen

Programma Kickoffbijeenkomst
16.00 Ontvangst 

Met koffie/thee of een drankje
16.30 Welkom

Aanleiding en doel van deze bijeenkomst, door Jerry Croes, 
voorzitter Bedrijvenvereniging TPN-west

16.40 TPN-West Energieneutraal en het nieuwe Warmtenet
Het nieuwe warmtenet en de mogelijkheden daarvan voor 
bedrijven op TPN-West, door Jan van der Meer, namens 
Alliander DGO

16.55 TPN-West Energieneutraal: voordelen voor de bedrijven
De inhoud van het project en de voordelen die dat voor 
bedrijven in het gebied kan opleveren. Hoe doet u mee? Door 
Kiona Egging, bestuurslid Bedrijvenvereniging TPN-West

17.25 Conclusies en vervolgacties
Afronding van het formele programma, door Peter Wolbert, 
dagvoorzitter

17.30 Netwerkbijeenkomst bedrijven TPN-West
Voor alle aanwezigen: napraten met een hapje en drankje. 
U  kunt gebruik maken van het door ons verzorgde buffet

19.00 Sluiting van de bijeenkomst
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