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 التاريخ مرجعنا مرجعكم رسالتكم المؤرخة
  PM 12 juli 2021 

 المرفقات رقم الهاتف عنوان الزيارة الموظف المسؤول
J. Wattel/E. Vrins Paul Krugerstraat 1 487173-0118  

    
    الموضوع

 الموضوع: فليسنغن في الطريق إلى الخلو من الغاز الطبيعي
 

 ,heer/mevrouwحضرة 
 

يبدو األمر غريبًا وقد تشعر وكأنه بعيد عنك. لكن ربما سمعته أو قرأته. "ستكون جميع المنازل في هولندا خالية من الغاز الطبيعي". 
 حتى في بلدية فليسنغن ستكون جميع المنازل خالية من الغاز الطبيعي في السنوات القادمة. ومنزلك كذلك.

 
 خالية من الغاز الطبيعي، كيف يتم ذلك؟

 ن تكييف العديد من المنازل في السنوات القادمة.ال يمكننا الطبخ أو تدفئة المنزل دون الغاز الطبيعي بدون إدخال تعديالت. سيتعي
سبيل المثال استبدال موقد الغاز بموقد يعني هذا في كثير من الحاالت عزل المنزل (بشكل إضافي) وتركيب مضخة حرارية وعلى 

 يعمل بالتحريض.
 

 تمد بلدية فليسنغن يد المساعدة
) خالية l'escautمنزل تمليك وإيجار (من  600تقدم بلدية فليسنغن هذا العام طلبًا للحصول على منحة حكومية لجعل ما يقرب من 

 . 2030من الغاز الطبيعي أو جاهزة للخلو منه بحلول عام 
صول على منحة حكومية . توفر هذه الحزمة إمكانية التقدم بطلب للحWind in de Zeilenينتج هذا الطلب من حزمة تعويض 

 ).PAWكجزء من برنامج األحياء لخالية من الغاز الطبيعي (
 
يعد منزلك جزء من هذا الطلب. هذا يعني أننا سنساعدك، على سبيل المثال، في عزل السقف و/أو الجدران الخارجية و/أو النوافذ. إذا 

 تخدم هذه األموال لمساعدتكم ماليًا.ماليين يورو. سوف نس 4تمت الموافقة على الطلب فستتلقى البلدية 
 

 منزلك جاهز للمستقبل
 نود أن نعلمك من خالل هذه الرسالة أن منزلك يعد جزًء من طلب الحصول على منحة حكومية وبالتالي فهو مؤهل لهذا النظام الفريد. 

ن الغاز الطبيعي. بالمشورة وبالمال. في الحي على جعل المنازل خالية م l'escautستقوم البلدية بمساعدة المالكين الخاصين و
سيؤدي تكييف المنزل إلى انخفاض فاتورة الطاقة والمزيد من الراحة . سنتكلف بالتعاون معك بأن يكون منزلك جاهًزا للمستقبل

  السكنية والهواء أكثر صحة في المنزل.
 

 نحن نفعل ذلك معا 
عاون بالطبع نفعل ذلك بالتيعني أننا نستخدم هذه المنحة الحكومية من أجل جعل منزلك خاليًا من الغاز الطبيعي أو إلعداد منزلك لذلك. 

لدينا ثماني سنوات بعد الموافقة على طلبنا للحصول على المنحة الحكومية. نحن ومعك وليس بين عشية وضحاها.  l'escautمع 
 !2030لى نعمل معًا متوجهين إ

 
 ظهيرة وعشية استعالمية: الطاقة في الحي

بإمكاننا أن نتصور أن هذه الرسالة تثير لديك عدة أسئلة. لذلك نود دعوتك إلى إحدى اإلمكانيات االستعالمية "الطاقة في الحي!" في 
 يو/تموز. يول 21يوليو/تموز ويوم األربعاء  17يوم السبت 

 مستعدين لمقابلتك ومناقشة أسئلتك ورغباتك. أهالً وسهالً بكم، سيسرنا التحدث معكم! l'escautعندئذ يكون موظفو البلدية و 



 1316090/  1316080المنتمية إلى  2الصفحة 
 

 
 هناك أيًضا جميع أنواع األنشطة الترفيهية للصغار والكبار. هل تحضر كذلك؟ تجد البرنامج في النشرة المرفقة.

  15.00إلى  11.00من الساعة   يوليو/تموز  17يوم السبت  
  19.00إلى  15.00من الساعة   يوليو/تموز  21يوم األربعاء 

 .President Rooseveltlaanو Hercules Segherslaanو Bloemenlaanالموقع: المرج بين 
 

 المعلومات واالتصال
 تجد في هذه المواقع على اإلنترنت معلومات حول "فليسنغن في الطريق إلى الخلو من الغاز الطبيعي".

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

 راجع األسئلة المكررة الموجودة على أحد الموقعين أو اتصل بـ:
 .منسقة الحي   بلدية فليسنغنMichelle Vos  

  MVos@vlissingen.nlأو  487251-0118    
 l’escaut:     مديرة الحيNatasja Swennen  

   n.swennen@lescaut.nlأو  422329-0118    
 .aardgasvrij@lescaut.nlأو  aardgasvrij@vlissingen.nlكما أنه من الممكن إرسال أسئلتك بالبريد اإللكتروني إلى 

 
 يوليو/تموز، إلى اللقاء!  21أو األربعاء  17نتمنى رؤيتكم يوم السبت 

  
 مع التقدير،

 
 اإلمضاءات 

 
Sem Stroosnijder    Jan Leo van Deemter 

 لإلسكان l'escautمدير خدمات   عضو مجلس إدارة بلدية فليسنغن
 
 

 

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

 www.vlissingen.nl/aardgasvrijيمكن قراءة هذه الرسالة أيضا باللغة العربية على موقع 
 

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

 
www.vlissingen.nl/aardgasvrijBu mektubu web sitesinde de okuyabilirsiniz  

 
 


