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Eindejaarsbijeenkomst 18 december a.s. afgelast. ! 
 
De eindejaarsbijeenkomst op 18 december a.s. voor leden en introducé’s gaat niet 
door vanwege een te geringe belangstelling. Het is voor het eerst dat het bestuur een 
dergelijke bijeenkomst wilde houden om in een informele sfeer met leden, partners 
en andere inwoners van Weert die in het afgelopen jaar met onze coöperatie te 
maken hadden, bij te praten aan de hand van een aantal korte presentatie. Het 
bestuur zal kijken of een dergelijke bijeenkomst in de lentemaanden wellicht meer 
animo heeft.  
 
Duurzaamheidmanifestatie vraagt nog vrijwilligers 
 
WeertEnergie zal in samenwerking met andere coöperaties en andere Weerter 
organisaties op 17 mei 2015 voor het eerst een duurzaamheidmanifestatie 
organiseren. Tijdens die manifestatie kunnen inwoners kennis maken met allerlei 
soorten duurzame producten. Het is de bedoeling om een breed scala te bieden van 
voedsel tot mobiliteit en van zelf energie opwekken tot energiebesparende 
maatregelen nemen. De werkgroep communicatie is al druk bezig om het draaiboek 
op te stellen en ondernemers uit te nodigen om aan deze manifestatie deel te 
nemen. Wel zoeken ze nog vrijwilligers die mee willen helpen om dit unieke 
evenement naar Weert te halen. Iedere hulp is welkom. Aanmelden via 
info@weertenergie.nl  
 
2015 jaar van energiebesparing 
 
Het ziet ernaar uit dat 2015 voor Weert het jaar wordt waarin energiebesparende 
maatregelen veel onder de aandacht zullen worden gebracht. Niet alleen zullen de 
energiecoaches aan de slag gaan, maar ook zal het digitale energieloket opgezet 
worden en wellicht ook een fysiek loket waar inwoners van Weert terecht kunnen. Op 
dit ogenblik werkt WeertEnergie samen met de gemeente en de Stichting Natuur- en 
MilieuEducatie (NME) aan een uitwerking van de plannen. Begin 2015 hoort u hier 
zeker meer over.  
 
Energielevering en energieopslag 
 
De eerste projectvoorstellen voor energieopwekking en energieopslag worden nu 
door bestuursleden in samenwerking met anderen uitgewerkt. Hiervoor is het nodig 
om samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties en dat kost tijd. 
Maar er zit zeker vaart in en het bestuur hoopt om in 2015 voor het eerst een aanbod 



te kunnen doen aan de leden voor het afnemen van duurzame energie – gedeeltelijk 
wellicht al eigen opgewekte energie. Wat betreft energieopslag zijn leden bezig om 
met organisaties uit Belgisch en Nederlands Limburg en Brabant een projectvoorstel 
uit te schrijven dat als Europees project kan worden opgevoerd. Het is de bedoeling 
om voorbeeldinstallaties op te zetten die het mogelijk maken om duurzame energie 
op te slaan. Zo hoeft men niet meer aan het net te leveren, maar kan men in tijden 
dat er weinig zon of wind is, gebruik maken van deze opgeslagen energie. Op 18 
december vinden hierover de eerste besprekingen plaats.  
 
Informatie 
  
Er bestaan diverse regelingen en subsidiemogelijkheden om goedkoper 
energiebesparende maatregelen te treffen. Als bestuur willen we onze leden zo goed 
mogelijk op de hoogte houden via de website en nieuwsbrieven. Maar we merken 
ook dat onze tijd en onze kennis vaak te beperkt is. Als u ergens van op de hoogte 
bent en dat met de andere leden wilt delen, dan horen we dat graag. Zo kunnen we 
er een nog actievere coöperatie van maken. Het is ook de bedoeling om bij actuele 
zaken mededelingen te doen via email.  
 
Data om te onthouden:  
 
22 december: Beleidskader duurzaamheid in de Gemeenteraad ter behandeling 
18 februari: Energiecafé. Onderwerp en locatie onder voorbehoud: energielabels 

in Stramproy. 
19 mei: Ledenvergadering. 
 
 
 
 
 
Het bestuur van WeertEnergie  
wenst u en alle mensen om wie u geeft, 
fijne feestdagen, veel ledverlichting en  
een energiek en duurzaam  2015 toe. 
 
 


