Nieuwsbrief, januari 2016

Namens het bestuur wens ik u en de u dierbaren het allerbeste toe voor
2016. Dat we er met zijn allen een mooi, duurzaam en energiek jaar van
mogen maken.
Uitnodigingen
WeertEnergie heeft uitnodigingen binnen gekregen voor het bijwonen van
nieuwjaarsrecepties van de gemeente (dinsdag 5 januari, 16.30 – 18.00 uur) en van
het Natuur en Milieucentrum Weert (zaterdag 9 januari van 16.00 – 18.00 uur). U
bent allen van harte welkom.
Coöperatieraad
Vlak voor Kerstmis hebben we definitief toezeggingen gekregen voor deelname aan
onze Coöperatieraad. Deze leden zullen uiteindelijk door u benoemd moeten worden
in onze ledenvergadering van 26 mei a.s., maar gaan nu al met het bestuur aan de
slag. Het zijn achtereenvolgens de heren Menno van den Donker, Will Kamminga en
Gé Moonen. Voor de Algemene Ledenvergadering ontvangt u meer gegevens. Wij
zijn als bestuur blij dat we deze ervaren mensen bereid hebben gevonden ons te
steunen en hiermee is onze coöperatie organisatorisch compleet.
REScoop Limburg
Op 9 december jl. hebben we als bestuur ook de samenwerkingsovereenkomst
getekend met onze zustercoöperaties Peel Energie, Leudal Energie en Zuidenwind
om te komen tot de nieuwe coöperatie REScoop Limburg. De nieuwe coöperatie zal
ons verder helpen met het realiseren van windenergie voor de regio en andere zaken
zoals energiebesparing. Het is een verdere stap in de richting van professionalisering
van onze eigen coöperatie. Binnenkort zullen op de nog op te zetten website van
REScoop Limburg de statuten en bestuursleden vermeld worden.
Professionalisering WeertEnergie OndernemersPlatform (WEOP)
In de laatste week van 2015 hebben we van de provincie bericht gekregen dat onze
subsidieaanvraag om de WEOP verder te professionaliseren en uit te breiden
richting regionale bedrijven gehonoreerd is. Er is 10.000 euro beschikbaar gesteld.
Samen met de gelden van de VNG gemeenten om lokaal uit te breiden, heeft de
werkgroep nu 16.000 euro beschikbaar om deze onmisbare schakel in ons werken

goed op te zetten. Uiteindelijk zullen bedrijven uit de regio die zich aansluiten er
profijt van hebben door het kunnen uitvoeren van opdrachten, maar meer nog door
van elkaar te leren. Het gaat hierbij om alle bedrijven die zich op de een of andere
manier bezig houden met energiebesparing of opwekking.
Energielevering een feit
Ook vlak voor het sluiten van het oude jaar hebben we een principe afspraak kunnen
maken met DE Unie voor de levering van duurzame, lokaal opgewekte energie. De
eerste afnemer heeft zich ook al gemeld. Scouting Tungelroy krijgt vanaf 1 januari
energie vanuit de windmolen in het windpark Neer. Daarmee is een eerste stap
gezet. We hopen nog in januari te kunnen starten met een campagne om meer
inwoners en bedrijven uit Weert aan onze energie te kunnen helpen.
Ook hebben we van de gemeente – zoals vermeld in de Algemene
Ledenvergadering van 26 november jl. – de toezegging gekregen dat ze hun aan te
schaffen groencertificaten omzetten in een bedrag voor WeertEnergie om deze
energieleveringen mogelijk te maken.
Acties in Nederweert
In overleg met de wethouder en beleidsambtenaar duurzaamheid van Nederweert
hebben we overeenstemming bereikt om in januari/februari acties te gaan uitvoeren
om ook de inwoners van Nederweert de kans te bieden deel te nemen aan onze
coöperatie, zoals in de ledenvergadering bekrachtigd. Hiervoor wordt een aantal
bijeenkomsten opgezet waarin de voordelen duidelijk gemaakt worden. Met name de
acties rond het energiezuiniger maken van de eigen woning worden aan de hand van
warmtebeelden duidelijk gemaakt. Voor dit project ontvangen we waarschijnlijk een
ondersteuningsbijdrage vanuit het fonds van de VNG –gemeenten. Deze aanvraag
(3.500 euro) wordt deze week besproken.
Wie wil er in de wijken fotograferen?
We gaan als WeertEnergie een aantal wijken van Weert in om warmtebeelden te
maken van huizen in januari en februari. Deze beelden kunnen we met een
warmtecamera maken. Het maken van de beelden vergt enige kennis, die wordt
bijgebracht. Voor het maken van de foto’s zoeken we vrijwilligers die na een intake
op 1 of 2 dagen foto’s willen maken in een specifieke wijk van Weert en Nederweert.
Er staat een vergoeding tegenover. De foto’s worden gebruikt bij het geven van
informatie over het besparen van energie voor specifieke woningen. Per wijk gaat het
om maximaal 30 foto’s.
.
Energiecoaches gezocht
We zoeken nog steeds mensen die als energiecoach in Weert willen werken. Je krijgt
een korte opleiding in het werken als energiecoach. Voor het goed uitoefenen van
deze taak en het volgen van de opleiding is enige (bouw)technisch inzicht
noodzakelijk maar meer nog goede contactuele eigenschappen. Voor meer vragen
hierover kunt u contact opnemen met Peter Gloudi (petergloudi@weertenergie.nl) .

Meer informatie over
info@weertenergie.nl .

WeertEnergie

is

te

vinden

op

www.weertenergie.nl

; contact via

