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Overstappen op onze eigen groene stroom en gas kan nu
Alle inwoners en bedrijven van Weert kunnen – indien lid van WeertEnergie – vanaf
nu hun groene stroom afnemen van onze coöperatie!! De contracten met de
Duurzame Energie Unie zijn getekend en we maken nu deel uit van een snel
groeiend netwerk van vergelijkbare coöperaties die lokaal duurzame energie
opwekken en leveren aan hun leden. Overstappen is gemakkelijk en kan via de
website
www.duurzameenergieunie.nl,
in
het
bijzonder
via
de
link
https://aanbodopmaat.duurzameenergieunie.nl/ (als u overstappen wilt, kunnen wij u
indien nodig helpen; ga voordat u overstapt wel na of u een flexibel dan wel aflopend
contract heeft met uw huidige leverancier. Dit om overstapboetes te voorkomen). DE
Unie is de groenste energieleverancier van Nederland! Het gas wordt door DE Unie
‘vergroend’ door te investeren in waterkracht en het planten van bomen. Wij zijn in
overleg met de gemeente bezig om te kijken of we hiervoor ook bomen in Weert
kunnen planten. Ons eigen energiebos. We kunnen als coöperatie weliswaar de prijs
van de stroom nog niet bepalen, maar dat kan binnen drie jaar. Daarvoor moeten we
wel een afzonderlijke organisatie opzetten: het Groene Weerter Energiebedrijf. Of
iets dergelijks. Als bestuur hebben we er het volste vertrouwen in dat leden of nieuwe
leden het wel zien zitten om hieraan mee te werken. Uiteindelijk gaat het hier ook om
nieuwe werkgelegenheid.
Om deze nieuwe mijlpaal in Weert bekend te maken wordt binnenkort een folder aan
huishoudens in Weert verstuurd.
Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 26 mei houden we weer onze Algemene Ledenvergadering. Vanaf
19.30 tot 21.00 willen we als bestuur allerlei lopende zaken bespreken en ook de
projectbegrotingen en de begroting van onze coöperatieve vereniging aan u
voorleggen. We verwachten een hoge opkomst, want er valt veel te bespreken.
Zonneparken, windturbines, opslag van duurzame energie, energiecoaches aan de
slag, nieuwe bedrijvenalliantie in de maak, en de plannen om samen met de
gemeente woningen energiezuiniger te maken. WeertEnergie bruist van activiteiten.
U krijgt uiteraard nog een uitgebreide uitnodiging, maar reserveer die donderdag
alvast.
Voorlichtingsavonden over energiebesparing

Op 12 april (stadhuis) en op 14 april (De Zaal in Stramproy) houdt WeertEnergie
samen met de gemeente en het WeertEnergie OndernemersPlatform
voorlichtingsavonden over energiebesparing in de eigen woning. Om deze avonden
in te leiden zijn in de wijken Biest, Keent en Molenakker en in het dorp Stramproij
door ons warmtescans gemaakt van een aantal woningen. Uiteraard in die ene week
in februari toen het nog koud was. Op de foto’s is duidelijk te zien waar huizen
“lekken” of goed geïsoleerd zijn. Tijdens de avonden kan men zich ook inschrijven
om een energierapport van het huis te laten maken. De kosten hiervoor zijn 50 euro.
Het bedrag kan zo laag zijn omdat de gemeente ook 50 euro per huis bijdraagt. We
hebben een bouwadviesbureau, dat lid is van WeertEnergie, bereid gevonden om
ons te ondersteunen bij deze proef. Als het werkt dan kunnen we in samenwerking
met de gemeente verder aan de slag om energiecoaches uitgebreid in te zetten en
om ze ook daadwerkelijk te kunnen opleiden, voor zover nodig.
Als u als lid van WeertEnergie ook een dergelijk rapport wilt laten opstellen, dan kunt
u dit mailen naar petergloudi@weertenergie.nl .
Overigens houden we in Nederweert ook samen met de gemeente aldaar een
dergelijke bijeenkomst op 10 mei a.s. in de Pinnenhof vanaf 19.30 uur.
Meer informatie over WeertEnergie is te vinden op www.weertenergie.nl
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