Nieuwsbrief WE april 2014
Leden nodig voor projectgroepen
Het gaat goed met de coöperatieve vereniging Weert Energie! Een jaar na de
oprichting wordt er werk gemaakt van het centraal inkopen en laten plaatsen van
zonnepanelen en zonneboilers bij een regionaal ondernemerscollectief, zijn er
plannen om eind mei een duurzaamheidmanifestatie in Weert te houden, en wordt er
samen met de Limburgse Milieufederatie overleg gevoerd over zonnedaken voor
agrarische bedrijven en het aanstellen van een energiecoach, die inwoners van
Weert wegwijs moet maken in energiebesparende middelen. En dat is nog slechts
een greep uit al het werk dat op stapel staat. Al met al veel werk dat nog door te
weinigen moet worden gedaan.
Een stille getuige hiervan is het laat verschijnen van deze eerste nieuwsbrief in 2014.
Door het vele werk is het er niet van gekomen eerder met deze informatie naar
buiten te komen. Het bestuur van Weert Energie doet dan ook een dringend beroep
op alle leden om zich aan te melden om enkele uurtjes van hun vrije tijd te besteden
in de zeer gezellige werkgroepen. Aanmelden kan bij Peter Ramaekers
(info@Weertenergie.nl) . Laten we samen gaan knetteren!
Eerste Ledenvergadering in 2014
De eerste algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 22 mei a.s.
Plaats en agenda worden nog nader per mail bekend gemaakt. Tijdens de
ledenvergadering zal het bestuur verslag doen van het afgelopen half jaar en zullen
de financiële cijfers gepresenteerd worden alsmede de plannen voor het komend
jaar.
Ondernemers Weert bundelen krachten om Weert energieneutraal te krijgen
Op 27 maart heeft Weert Energie een samenwerkingscontract ondertekend met 11
ondernemers uit de regio Weert om gezamenlijk een aanbod te doen aan alle
inwoners van Weert (incl. bedrijven) om zelf energie op te wekken. “Het gegeven dat
installateurs en importeurs van zonnecellen en zonneboilers de handen ineen
hebben geslagen om met standaardpakketten te komen, die én betaalbaar zijn én
voldoen aan de kwaliteit die wij als Weert Energie eisen, is op zich al uniek te
noemen. Daar zijn we trots op”, aldus Peter Gloudi die als voorzitter van Weert
Energie zijn handtekening onder het contract zette.
De ondertekening vond plaats tijdens het eerste Energiecafé dat Weert Energie heeft
gehouden. Er volgen nog drie bijeenkomsten in 2014 waarin onderwerpen aan bod
komen die interessant kunnen zijn voor alle inwoners die meer willen weten over
energiereductie of zelf energie opwekken. Er waren op de eerste avond ongeveer 30
geïnteresseerden afgekomen.
Aanbod ondernemers

De ondernemers van Weert hebben twee standaardpakketten gepresenteerd: een
voor collectieve inkoop van zonnecellen en een voor zonnecollectoren/zonneboilers.
Een groot voordeel van deze werkwijze is dat ondernemers elkaar kunnen aanvullen,
als dat nodig is, maar ook dat de klanten zelf niets hoeven te regelen. Daar zorgt de
coöperatie WeertEnergie voor. Als je gebruik wilt maken van dit aanbod, moet je
uiteraard wel lid zijn of worden van de coöperatie. Het totale aanbod wordt begin
april bekend gemaakt via de website van WeertEnergie: www.weertenergie.nl .
De 11 ondernemers zijn achtereenvolgens Innozaam, Burg, YPS, Innovel Neo,
Zelus, Remozon, SCX Solar, SP engineering, Installatiebedrijf Vleeshouwers, Solar
Trading NL en CyCa trade.

Energiecoach
Een energiecoach is in staat om in woningen de belangrijkste locaties waar
energieverliezen optreden in beeld te brengen. Hij kan het rendement van
verwarmings- en tapwaterinstallaties vaststellen en adviseren over verbeteringen in
de bouwkundige schil, aan installaties en over eenvoudige energiebesparende
maatregelen. De energiecoach is deskundig op het gebeid van energieverbruik, kan
bouwtekeningen lezen en daar de relevante gegevens uit destilleren of opmeten.
De energiecoach wordt opgeleid door een erkend EPA-adviseur met zo mogelijk
ondersteuning door een bouwkundige en een erkend installateur. Na de opleiding
moet de energiecoach een examen afleggen om zijn kennis en vaardigheden op de
gevraagde aspecten te toetsen. Hiermee staat WeertEnergie garant voor goed
kwaliteitsadvies, waardoor de leden onafhankelijk de juiste besparende maatregelen
kunnen treffen.
De energiecoach heeft kennis van techniek en bouwkunde en is in staat goede
adviesgesprekken te voeren met de klant om diverse alternatieven op het gebied van
comfortverbetering en energiezuinigheid te bespreken. Hij kan een indicatie geven
van de kosten en de baten van diverse investeringen en maatregelen. Daarnaast kan
de energiecoach direct aan huis een aantal producten leveren, die de klant helpen
energie te besparen (zoals radiatorfolie, spaarlampen, LED, buisisolatie, tochtband,
master-slave-stekkerdoos, Watt-meter etc.)
WeertEnergie heeft het concept van energiecoach verder ontwikkeld binnen het
platform van duurzame energiecoöperaties dat door de Limburgse Milieufederatie is
opgezet. WeertEnergie heeft ook al de eerste gesprekken met de gemeente gevoerd
om te komen tot een gezamenlijke aanpak van deze vorm van energievoorlichting.
Ook daarbij zal de Limburgse Milieufederatie ondersteuning bieden. Helaas heeft er
bij de gemeente een ambtenarenwissel plaatsgevonden, waardoor de gesprekken
enige vertraging oplopen. We hopen echter dat we eind van dit jaar weten hoe we de
energiecoach kunnen inzetten voor de inwoners van Weert.
Duurzaamheidmanifestatie

Weert Energie wil in het weekend van 24 en 25 mei een duurzaamheidmanifestatie
of –beurs houden waarbij inwoners van Weert en omgeving bijgepraat kunnen
worden over talloze producten naast uiteraard de mogelijkheden om zelf energie op
te wekken of te besparen. Voor deze manifestatie zijn ca. 60 regionale bedrijven
aangeschreven voor een presentatie. Deze bedrijven laten allemaal een ander
aspect van duurzaamheid zien. Onder hen zijn producenten van voedsel, meubilair,
design, elektrische voertuigen, energiebesparende middelen etc. Natuurlijk geeft het
ondernemerscollectief waarmee we een overeenkomst hebben ook een demonstratie
van hun mogelijkheden op het gebied van zelf opwekken van energie. De
manifestatie zal in de kerk op Groenewoud worden gehouden. Over een aantal
weken zal duidelijk worden of er voldoende deelnemers aan de manifestatie zijn om
deze ook te laten doorgaan.
Maar voor het zover is, hebben we veel ‘handjes’ nodig om alles in goede banen te
leiden. Ook hiervoor een oproep aan al diegenen die hierbij betrokken willen zijn.
Opgeven bij info@weertenergie.nl .

