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Voorwoord
Peter heeft zich vele jaren sterk gemaakt voor het milieu.
Eerst in zijn werkzame leven o.a. in Eindhoven, maar gedurende meer dan 
10 jaar in Weert als grote voorvechter van de energietransitie.

Samen met enkele geestverwanten, waarvan het merendeel nog steeds lid is 
van onze coöperatie, heeft Peter zich richting de gemeente Weert sterk gemaakt 
om de gemeente Weert energieneutraal te laten worden.

Het oprichten in 2013 van onze huidige coöperatie WeertEnergie was hiervan 
het gevolg en sinds die tijd hebben vele activiteiten plaatsgevonden om ook 
de inwoners van Weert enthousiast te maken voor zijn idealen.

Niet alle initiatieven waren een succes (denk aan de Postcoderoos), maar er zijn 
vele mooie resultaten behaald.

WeertEnergie is de trotse eigenaar van een zonnepark in Altweerterheide met 
daarbij, als enige coöperatie in Nederland, tevens een coöperatieve batterij. 
Ook heeft zij diverse zonnedaken gerealiseerd, verspreid in de regio Weert en is 
zij mede-eigenaar in Windpark Weert B.V. waar - samen in een nieuw opgerichte 
coöperatie met ENECO - binnenkort een grote hoeveelheid groene windstroom 
geleverd gaat worden.

Al met al zeker iets om trots op te zijn en daarom, vanwege het vertrek van Peter 
als voorzitter van onze coöperatie, de volgende pagina’s met uitingen van diverse 
herinneringen aan Peter door leden/vrienden/connecties.

Dank je wel Peter, voor je grote voorbeeldfunctie naar een klimaatneutraal Weert. 

Jan Scholts/ Penningmeester 
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WEERT
ENERGIE

Peter Gloudi in overleg met Karin Nijs, 
Matthias Last en Jan Scholts.

leden coöPeratieraad
leden van de eerste coöperatieraad WeertEnergie, v.l.n.r. Will Kamminga, Gé Moonen en Menno van den Donker.
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B este P eter, 
Al vrij vroeg na mijn eerste jaar bij de Natuur en Milieufederatie Limburg kwam ik 
in contact met jou en Peter Ramaekers.

Jullie wilden een energiecoöperatie starten en je aansluiten bij de overlegstruc-
tuur van beginnende energiecoöperaties. 

Ik weet nog goed dat mijn eerste indruk van je was: een echte ondernemer. Met 
het daarbij behorende postuur en naar mijn idee paste een bolknak daar ook wel 
bij, ondanks dat die de lucht met belastende stoffen zou hebben aangetast. Er 
gold trouwens een rookverbod. 

Later heb ik je beter leren kennen, ook tijdens de ritjes van en naar de REA. Daar 
merkte ik hoe bevlogen en gemotiveerd je was. Soms ondanks nauwelijks een 
inkomen een tomeloze inzet. En nu: geweldig wat de energiecoöperatie heeft 
neergezet, mede dankzij die inzet! (Je kaartje staat nog in een bakje bij mij thuis) 

Geniet van je nieuwe vrije tijd (in de veronderstelling dat die er in grotere mate 
aankomt)! 

 
Jelle Vegt, medewerker Milieu en Duurzaamheid 
Stichting Milieufederatie Limburg van 2011 tot 2016. 
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Een themabijeenkomst Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) 
23 februari 2015

Coöperatie heeft 40 leden.
Krijgen certificaten, die men later in duurzame initiatieven kan steken. Commissarissen worden gezocht (toezichthouders).
Jelle stuurt formulieren lidmaatschap SML aan Peter Ramaekers. 

Bestuur houdt Jelle op de hoogte van activiteiten richting gemeente. 

Plannen:
Zsm eigen energieproduktie.
Bestaande waterkrachtcentrale bij Noordervaart sluis 14 Nederweert. Kan 20 tot 30 huishoudens van energie voorzien. Moet gerenoveerd. Jelle gaat bij EC Sittard-Geleen na of postcoderoos mag. Zo ja, dan nagaan hoeveel woningen in postcoderoos liggen. Als meer dan 10% klant moet worden kan het moeilijk zijn. Jelle organiseert bij kansrijkheid bijeenkomst met Sittard. 

Gemeentelijk  energieloket en coaches.  Samenwerking met Serviceloket SML wordt op prijs gesteld. Actie: samen aanbod voorbereiden. Mogelijk samenwerken met: Slim renoveren”(Eindhovens initiatief (oud studenten).
Overeenkomst met bedrijven voor lokaal verkoop zonneboilers en PV.Duurzame manifestatie mei. Onderwerp: duurzaamheid en mobiliteit. (2 dagen). Servicepunt kan lezing aanbieden en energiebesparing. 
Webshop. 

Suggestie: 
Zonnepanelen op huurwoningen realiseren en panelen verhuren. Huurder heeft vaste en geen stijgende huurkosten en verdient elk jaar meer aan salderen met elek-triciteit. P.m. Nagaan of Svn-lening van toepassing kan zijn of worden? 

adreslijst platform en abonneren op dropbox:
Jan Scholts. J. Scholts@live.nl; Achterste Straat 75, Weert. 
Peter Gloudi. Peter@brendl.nl; Gertrudisstraat 9, 6003 PK, Weert.
 

Hier nog als aardigheidje: 
Bespreking met Peter Gloudi en Peter ramaekers Weertenergie. 

27 februari 2014.
Peter Gloudi, Peter ramaekers, (Weertenergie) 

Jelle vegt (Servicepunt Hier opgewekt, SMl)
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Klimaattoppers Reuver
27 september 2017

Algemene Ledenvergadering
14 december 2017

Braderie Weert
7 juli 2017



P
eter

 G
lo

u
d

i  | v
o

o
r

zitter
 v

a
n

 W
eer

ten
er

G
ie 2012 - 2021

7

2017Samenwerkingsovereenkomst 
Eneco en WeertEnergie
2017

Ledendag
2 juli 2017

Bijeenkomst Warm Wonen in Weert
Moesel
15 juni 2017

2017
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Drie mooie foto’s waaruit bleek dat Peter het verschil maakte:

Eerste 2 foto’s zijn van de ondertekening van 

de intentieverklaringen door de grondeigenaren.

Derde foto was het omslagpunt bij de onderhandelingen met Eneco: 

na moeizame discussies zei Peter dat we het ‘anders gaan doen’. 

Vervolgens geeft hij ‘opponent’ Arnold Spek een hand.

Daarna is alles veel gemakkelijker gegaan en hebben we 

succesvol een windpark  van de grond getild.

Groet, Joost (Joost van der Stappen)
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Aan Peter Gloudi

Afscheid
Beste Peter,

Vasthoudendheid, doorzettingsvermogen en visie zijn de karakteristieken, waaraan ik direct moest denken toen het verzoek kwam om iets voor je afscheid bij te dragen.

Lang voordat de meeste mensen zich bewust waren van de noodzaak om werk te maken van de energietransitie zag jij al waar het naar toe moest in Weert. Zeker in de beginperiode waren scepsis, meewarigheid en desinteresse vaak aan de orde. Nu is dat heel anders. 

Vol trots staat er een lokale organisatie die dienstbaar is aan Weert in diverse vormen. Iets waarmee Weert heel erg blij mag zijn. 

Jij bent zonder twijfel een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste kracht geweest in het langdurige proces dat daaraan vooraf ging. 

Geniet van je succes en de ongetwijfeld overmaat aan vrije tijd nu je ermee stopt. 

Bedankt dat je dit allemaal voor ons hebt gedaan.

De hartelijke groeten,

Jeanne Ebus & René van Geleuken 

Weert, 1 juli 2021
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Peter Gloudi

Peter zag ik voor de eerste keer begin 2012 in het toenmalige Stadhuis 
van Weert. Hij stond daar met enige medestanders in de hal met een 
aantal kramen waarop (denk ik) informatie over energie besparen.

Ik had toen een dringende afspraak met AH, dus ik liep snel door, mede 
omdat energie besparen ook bij mij toen niet erg hoog op de interesse-
ladder stond.

Een jaar later - toen mijn werkgever het zonder mij wilde gaan proberen 
en ik dus ineens veel tijd over had - vroeg een bekende mij mee naar een 
bijeenkomst van de nog op te richten energiecoöperatie WeertEnergie. 
Na een tweetal hectische vergaderingen, stuurde ik een mail naar Peter, 
waarin ik aangaf weinig enthousiasme te kunnen opbrengen voor zijn 
club, die ik zelfs beschreef als een Poolse landdag. Ik dacht toen dat ik ervan 
af was, maar Peter stuurde mij een mail terug waarin hij mij uitdaagde 
om samen met hem orde in de chaos te scheppen.

Gezien de huidige succesvolle organisatie die er nu staat, is ons dat aardig 
gelukt. Samen met gedurende die afgelopen 8 jaar veel medestanders, 
bestuursleden en vrijwilligers, zijn wij erin geslaagd een coöperatie neer 
te zetten waar wij allemaal samen trots op kunnen zijn. 

Hierbij moet zeker vermeld worden dat Peter zich als voorzitter nooit te 
goed heeft gevoeld om allerlei activiteiten (o.a. staan op de Braderie) uit 
te voeren, vaak met anderen, soms alleen.

Zijn bijna wekelijkse rondgang op het gemeentehuis met wethouders en 
ambtenaren heeft zonder twijfel bijgedragen aan de acceptatie door de 
gemeente Weert van onze coöperatie als een waardevolle schakel in de 
strijd om de gemeente Weert op termijn energieneutraal te maken.

Nu een stevige basis is gelegd voor een volwaardige en goedlopende 
coöperatie, en Peter als slagroom op de taart ook nog de Financial Close 
voor het Windpark Weert heeft mogen meemaken als verantwoordelijk 
bestuursvoorzitter, is voor Peter de tijd gekomen om voor zichzelf en zijn 
gezin te kiezen en voor de coöperatie om door te gaan op dit gespreide 
bed.

             Peter, het ga je goed!!

Jan Scholts / Penningmeester 
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2018 “Hoe heet het”
Gevleugelde uitspraak van Peter
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Van niet duurzaam centraal
naar duurzaam decentraal

De energie coöperatie 
als sleutel tot groei 

naar energieneutraliteit

VOORSTEL	BESTUUR	

	

Op	15	januari	jl.	heeft	iedereen	een	uitnodiging	ontvangen	om	zich	kandidaat	te	stellen	voor	het	

oprichtingsbestuur	van	WeertEnergie	wat	naar	verwachting	voor	de	periode	april	t/m	september	

wordt	benoemd.		

De	opdracht	voor	het	oprichtingsbestuur	is	het	organiseren	van	de	startmanifestatie	en	het	

organiseren	van	de	eerste	algemene	ledenraadvergadering.		

Voor	het	oprichtingsbestuur	zijn	de	volgende	aanmeldingen	ontvangen:	

Naam	 Onderbouwing	
Voorkeur	functie	

Peter	Gloudi	 Ik	wil	graag	in	het	oprichtingsbestuur	zitten.	Ik	

denk	dat	ik	gezien	de	ervaring	en	netwerk	een	

goede	voorzitter	zou	zijn,	maar	dat	laat	ik	graag	

aan	de	deelnemers	van	de	initiatiefgroep	over.		

Voorzitter	

Peter	Raemakers	 Ik	wil	mij	kandidaat	stellen	voor	een	van	de	

bestuursfuncties	binnen	het	oprichtingsbestuur	

van	WeertEnergie.	Ik	ben	zeer	gemotiveerd	om	

de	schouders	eronder	te	zetten.	

Geen	penningmeester	

Bas	Meijboom	 Ik	wil	mij	graag	kandidaat	stellen	voor	een	

bestuursfunctie	van	WeertEnergie.	Ik	ben	zeer	

gemotiveerd	en	denk	dat	ik	met	mijn	kennis	en	

kunde	een	goede	bijdrage	zou	kunnen	leveren	in	

het	bestuur.	Mijn	voorkeur	gaat	uit	naar	een	

algemeen	bestuurslid	of	naar	penningmeester.	Ik	

ben	al	ruim	2	jaar	penningmeester	van	de	

Wijkraad	en	de	buurtvereniging,	deze	functies	

worden	begin	dit	jaar	overgedragen.	De	

kascontroles	in	beide	functies	zijn	altijd	positief	

geweest!	

Algemeen	bestuurslid	

Penningmeester	

	

	

Procedure	

Indien	er	voor	22	januari	geen	andere	kandidaten	zich	aanmelden,	dan	kunnen	we	in	de	vergadering	

een	besluit	nemen	over	de	samenstelling	van	het	oprichtingsbestuur.	Indien	er	geen	bezwaren	zijn,	

dan	volgt	uit	bovenstaand	overzicht	in	feite	een	verdeling	van	de	bestuursfuncties.	We	hebben	

gezegd	dat	er	een	minimaal	bestuur	van	3	personen	moet	worden	geformeerd	waarbij	er	een	

voorzitter,	secretaris	en	een	penningmeester	worden	benoemd.	
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Persbericht 

    

 

WeertEnergie komt tot leven! 
Betaalbare, duurzame, eigen en onafhankelijke energie in Weert!  

Met dit motto is het initiatief WeertEnergie begin dit jaar is gestart. De doelstelling is om in Weert gezamenlijk een coöperatieve vereniging op te richten met als doel betaalbare, eigen en duurzame energie te realiseren in Weert.  

De eerste grote stap om deze doelstelling te bereiken is gezet door het bij elkaar brengen van een groep inwoners van Weert en maatschappelijke partijen zoals de gemeente en de woning-corporatie. Deze groep heeft als gezamenlijk doel om Weert een duurzame impuls te geven! 
Op 17 april jl. heeft in het gemeentehuis van Weert de Startbijeenkomst plaatsgevonden om WeertEnergie leven in te gaan blazen. De initiatiefgroep bestaat uit  10 enthousiaste inwoners van Weert. In de initiatiefgroep is ook de gemeente Weert vertegenwoordigd, zij hebben het initiatief omarmd en zullen het initiatief op alle voor de gemeente mogelijke manieren ondersteunen en faciliteren. In de verdere ontwikkeling van WeertEnergie zal de gemeente een ondersteunende rol vervullen omdat zij het belangrijk  vindt dat het initiatief wordt gedragen door de Weertenaren. Wanneer dat nodig is zal de gemeente met advies en faciliteiten ondersteunen waar zij dat kan. Als tweede maatschappelijke partij was ook Wonen Limburg vertegenwoordigd bij de startbijeenkomst, ook zij ondersteunen het initiatief WeertEnergie. De rol die zij binnen het initiatief kunnen/ willen gaan vervullen zal in de komende tijd verder vorm gaan krijgen. 

 De volgende stappen die de initiatiefgroep gaat zetten is het betrekken van partijen uit het maatschappelijk veld in Weert bij het initiatief. Het doel hiervan is om een bredere kerngroep te gaan samenstellen die o.a. ook moet gaan zorgen voor het lokale draagvlak. Daarnaast zal de initiatiefgroep aan de slag gaan met het uitwerken van een businessplan voor de opzet van de coöperatieve vereniging en de uitwerking van een eigen missie en visie. Daarnaast zal ook al gezocht worden naar financieringsmogelijkheden voor de eerste opzet. 
Voor meer informatie over WeertEnergie kunt u kijken op www.weertenergie.nl en volg ons op Twitter (http://www.twitter.com/WeertEnergie).  Op de website kunt u zich nu al aanmelden als aspirant lid (zonder verplichtingen), maar u kunt zich ook actief inzetten en aansluiten bij een van de op te starten werkgroepen.  

EINDE PERSBERICHT 


 
WeertEnergie | www.weertenergie.nl | info@weertenergie.nl | 

 

Status: concept  Datum: 7 oktober 2012 

Visie en Beleid Weerter Energie Coöperatie  
De Energiecoöperatie Weert dient een coöperatieve vereniging te zijn die onafhankelijk opereert, eigen en daarmee transparant beheersbaar is, duurzaam handelt en financieel voordeel biedt.   
Binnen de coöperatieve vereniging hebben de leden het laatste woord en beslissen over de koers. De vereniging moet te allen tijde onafhankelijk van andere partijen kunnen opereren geheel naar eigen situatie waarin ze verkeert. Dit betekent overigens niet dat we ons niet zouden kunnen aansluiten bij andere initiatieven of overkoepelende organisaties met dezelfde grondslag. Door samenwerking kunnen voordelen behaald worden. 
 
De coöperatieve vereniging moet de leden het gevoel van eigen geven. Zij moet transparant en open zijn en door leden te besturen en te controleren. Het is de coöperatie van de leden.  Duurzaam handelen is een vereiste. Dat betekent niet alleen dat er duurzame energie geleverd wordt, maar ook dat winsten door de leden of delen van leden benut kunnen worden ten faveure van duurzame projecten die wijkgebonden kunnen zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan gezondheidszorg, buurtbeheer, e.d.  

 
De coöperatieve vereniging heeft alleen levensvatbaarheid als de leden financieel gewin kunnen halen op hun energierekening door goedkope levering, ofwel energiereductie.   
De coöperatie moet een tweesporenbeleid voeren in haar leden: particulieren én bedrijfsleven/instellingen/organisaties. Zij zal dit moeten doen door het uitgeven van certificaten. Van de bijdrage van de leden aan de vereniging per jaar zal een aanzienlijk deel moeten worden teruggegeven in de vorm van certificaten, waarmee leden later andere zaken kunnen doen zoals het investeren in duurzame energieproductie of duurzame projecten in hun wijk/vereniging/instelling. De certificaten zullen een financiële waarde hebben.  

De activiteiten die de coöperatieve vereniging gaat uitvoeren zijn gericht op  
• Duurzame productie energie (zelf aan te bouwen, in te kopen, dan wel met landelijke organisatie) 
• Duurzame reductie energie (advisering over energiebesparingen, dan wel aanbieden energiebesparende producten) 
• Duurzame projecten (initiëren en implementeren van wijk-, stad-, streekgebonden projecten die de duurzame economie bevorderen).   

Wat betreft organisatie van leden gaan we bij de communicatie uit van het spinnenwebmodel waarbij de kerngroep verbindingen legt met alle te betrekken partijen in Weert, die op hun beurt weer de draden leggen naar alle particulieren.   
Het is daarom zaak om allereerst een goede bijeenkomst te hebben met al die partijen zoals ze al eerder in de matrix zijn genoemd. Daarna kunnen alle geïnteresseerde inwoners van Weert worden uitgenodigd.  
 
We moeten ons realiseren dat iedere wijk, stad of regio zijn individuele eigenheid heeft en daarom ook zijn eigen duurzame identiteit. Leden zullen als eerste geworven worden door het leveren van financieel gewin, maar zullen daarna ook oog krijgen voor andere duurzame initiatieven. Dat betekent dat de coöperatieve vereniging zich naast openheid ook kenmerkt als een lerende organisatie. 

Bas Meijboom
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Dat klinkt misschien niet heel lovenswaardig maar dat 
is het wel.
Peter beschouw ik als tegenpool van mijzelf (ook Peter). 
Positief geformuleerd: 
Peter G. heeft andere, complementaire kernkwaliteiten 
dan Peter R. 
Kernkwaliteiten zijn volgens bedenker Daniel Ofman 
de specifieke sterktes die iemand kenmerken. Hetgeen 
je ‘kleurt’ en daarmee uniek maakt. Het is echt onderdeel 
van jou, je deed het al als kind, je hebt de kwaliteiten van 
nature en ze zijn redelijk stabiel; als je deze kwaliteiten 
zou weghalen bij een persoon, dan zou men hem of haar 
niet meer herkennen. Het zijn tevens de positieve punten 
die een ander het eerst over je zal zeggen als hen ernaar 
gevraagd wordt. 
Bij Peter Gloudi herken ik als kernkwaliteiten zorgzaamheid, 
vasthoudendheid, inlevingsvermogen en zorgvuldigheid. 
Dat alles gecombineerd met visie en lef. 
Trouwens: fijne kernkwaliteiten voor een voorzitter van 
een vereniging in haar opbouwfase.

De kernkwaliteiten waaraan je je het meest irriteert zijn 
juist de uitdagingen voor jezelf. Je leert het meeste van 
gedrag waar je als het ware allergisch voor bent.
Wat zie ik in Peter, en waar heb ik waardevolle herinneringen 
aan?

“Je leert het meeste 
van iemand die jou irriteert!”

Peter Gloudi en Peter Ramaekers tijdens 
uitleg over het Zonnepark Altweerterheide 
aan bewoners van Altweerterheide in 2017.

Foto: Peter Gloudi bij een infobijeenkomst 
over de coöperatie in Stramproy 2017 – 
inlevingsvermogen pur sang! 
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‘Peter is een gouddelver’ 
altijd op zoek naar het waardevolle 
 
Dat heeft hij zeker in de startperiode van de coöperatie laten zien. 
Hij heeft voor die periode de juiste mensen om zich heen verzameld 
(denk aan het oprichtingsbestuur en de bemensing van de werkgroepen 
en de Coöperatieraad), maar dat niet alleen: de startperiode is onder zijn 
leiding geleidelijk overgegaan in de professionaliseringsfase zonder dat 
daarbij de continuïteit van WeertEnergie in gevaar kwam!
Ook wil ik graag vermelden dat het project Weertwindpark (‘de Grijze Heide’) 
niet zonder Peter tot stand zou zijn gekomen. Ik heb met bewondering 
vanaf de zijlijn meegekeken hoe de onderhandelingen met partner Eneco 
Wind tot een goed einde werden gebracht. Het oprichten van de geza-
menlijke coöperatie ‘Nieuwe Energie Weert U.A.’ was een gouden greep. 
De zeggenschap van de twee partners bleef 50%, maar de opbrengsten 
van het windpark gaan voor 60% naar projecten in het kader van de 
energietransitie in Weert – als onderdeel van de coöperatieve ontwikkeling. 
Dat is een mooi voorbeeld van hoe het gemeenschappelijk belang van 
de regio kan worden gediend, en hoe kan worden voorkomen dat een 
commerciële partner of aandeelhouder te veel van de opbrengsten naar 
zich toe trekt.

“Je leert het meeste 
van iemand die jou irriteert!”

Ook wil ik graag als een van de palmares van Peter noemen de Energie-
markt die enkele jaren geleden plaatsvond, en waarin nadrukkelijk plaats 
was voor andere aanbieders op het gebied van duurzaamheid. Mag 
hier de wens worden uitgesproken dat er in de toekomst meer van deze 
markten georganiseerd kunnen worden.

Dan nog een herinnering die ik graag naar voren haal: samen met Peter 
hebben we als bestuur de ontwikkeling van het Zonnepark Altweerter-
heide (met de batterij) tot een goed einde gebracht. Peter realiseerde 
zich heel goed dat dit een risicovol initiatief was maar hij had de visie en 
vooral het lef om hiervoor zijn nek uit te steken. Anders was het er niet 
in deze vorm gekomen. Ik denk nog graag terug aan de gezamenlijke 
ontwikkeling van het onderliggende R&D project ‘Coopstore’ die we 
hebben ondernomen. Diverse pogingen voordat het lukte – eerst een 
aanvraag in het Interregprogramma, dan een aanvraag in het Kader-
programma van de Europese Commissie, en tenslotte een succesvolle 
aanvraag bij RVO in 2016. Een goed voorbeeld van de kernkwaliteit 
vasthoudendheid…
 
Ook denk ik met plezier terug aan de Energiecafé’s die we samen organi-
seerden, al in 2014, en aan de infobijeenkomsten waaraan we de brede 
ledenbasis van WeertEnergie vooral te danken hebben. Energiecafé’s staan 
trouwens vanaf 2021 weer opnieuw op de rol… Een vooruitziende blik.

Tenslotte wil ik vermelden dat we door de Gemeente Weert worden 
beschouwd als een waardevolle en onmisbare partner in de Weerter 
Energietransitie. Dat is zeker voor een belangrijk deel te danken aan 
Peter Gloudi!

Peter, bij dezen bedankt voor al je inzet, en vooral voor je visie en door-
zettingsvermogen! Blijf gezond en we verheugen ons al op je bijdragen 
aan de duurzaamheidstransities waar Weert mee wordt geconfronteerd. 

Peter Ramaekers, januari 2021
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Wat een dossierkennis 
heeft die man! 
En dat met een - door veelvuldig gebruik - gehavende 

papieren agenda en een gezegend geheugen. Zou een 

ander zeggen ‘dat zoeken we op’ gevolgd door een 

lange stilte, zegt Peter: ‘ hoe heet het...’ om even tijd te 

winnen, het geheugen door te spitten en dan met het 

antwoord te komen.

Blijf gezond Peter en geniet van de nu verkregen 

vrije tijd! 

Frans van Tuel
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B este P eter,
Ik moest nog even terugkijken wanneer we ook alweer 

voor het eerst contact hadden voor het ontwerpen van een 

eerste opdracht.

Dat was is in 2002, inmiddels een hele tijd geleden.

Je was een prima opdrachtgever! 

Ik heb altijd graag voor je gewerkt. 

Het is mooi om te zien wat WeertEnergie nu bereikt heeft.

Dit is te danken aan de mensen die er flink wat energie in 

hebben gestoken om hun doel te bereiken en dat is gelukt!

Mooi om het dan zo af te sluiten.

Geniet nu van de tijd die komt. Samen met Dorien  

en je familie.

Wellicht kom ik je toch weer ergens tegen want volgens  

mij zit je altijd vol nieuwe ideeën voor nieuwe projecten 

en communicatie!

Tot ziens!

Anne Halfers

www.weertenergie.nl

Combineer energie met verkennen!

Warm Wonen in Weert
Het project Warm Wonen in Weert voert al meer dan twee jaar werkzaamheden uit op het gebied van 

energiebesparing. Het gaat nu een nieuwe fase in, waarbij de energiecoaches van Wonen Limburg en 

de EnergieVerkenners van WeertEnergie binnen de gemeente samen gaan optrekken. 

Voor huurders en particulieren in de verschillende wijken wordt het steeds belangrijker om de handen 

in een te slaan om minder energie te gebruiken en zelf duurzame energie op te wekken. 

Als EnergieVerkenner vervul je hier een voortrekkersrol in. 

Warm Wonen in Weert is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Weert, de energiecoöperatie 

WeertEnergie en de woningbouwcorporatie Wonen Limburg. 

Wat ga je doen?
Je houdt gesprekken met particuliere huiseigenaren bij hen thuis. Je vult samen met de bewoners een 

checklijst in. Je geeft tips over het besparen van energie. Per toerbeurt beantwoord je vragen op het 

gebied van energieverbruik tijdens de openingstijden van het Energieloket. 

Verder kan het incidenteel voorkomen dat we je hulp inschakelen bij een 

evenement op een avond of in het weekend. Uiteraard in overleg. 

Wat krijg je van ons? 
Wij zorgen voor een gratis opleiding (met erkend certificaat) en verschillende 

collega’s helpen je graag bij het vergroten van je vaardigheden en kennis. 

Ook krijg je een vrijwilligers- en kilometervergoeding.

EnergieVerkenner iets voor jou? 
Kijk voor meer informatie op www.weertenergie.nl/nieuws/vacatures.html.

WeertEnergie
WeertEnergie is een coöperatie, die in juli 2013 is opgericht vanuit een 

burgerinitiatief en heeft geen winstoogmerk. Naast het opwekken en 

leveren van 100% groene stroom uit je eigen buurt, is het besparen van 

energie een belangrijk onderdeel van de coöperatie. 

Laat een warmtescan maken 

en schakel een energiecoach in 

voor een persoonlijk energie plan. 

WARM WONEN IN WEERT

Ben je energiek en nieuwsgierig? Iemand die energie bespaart 

en het leuk vindt om zijn ervaringen met anderen te delen? 

Dan zijn wij opzoek naar jou!

WeertEnergie zoekt EnergieVerkenners (m/v), 

die zich als vrijwilliger willen inzetten om inwoners van de gemeente Weert 

te helpen bij het energiezuinig maken van hun woning. Als EnergieVerkenner 

ga je aan de slag voor het project Warm Wonen in Weert.

Word 
nu lid van 

WeertEnergie
en ontvang een 

gratis 
perenboom!  

rendeMent 
   5%tot
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Opening
fiets oplaadpunten

Zonnepark 
Altweerterheide

2021



P
eter

 G
lo

u
d

i  | v
o

o
r

zitter
 v

a
n

 W
eer

ten
er

G
ie 2012 - 2021

27

Start
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