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Beste lezer,
De zomer loopt langzaam naar z'n einde, de herfst nadert, maar de energie blijft stromen! We kunnen
weer voorzichtig Coronaproof bijeenkomsten organiseren, individueel kunt u ons op de Markt
bezoeken. En de wind waait ook in Culemborg! Laat deze nieuwsbrief u ook energie geven.

WIJKACTIE MET ENERGIECAFE'S BINNENSTAD
Een goed geïsoleerd huis biedt comfort en een lage
energierekening. Coöperatie Vrijstad Energie en Energieloket
Culemborg helpen huiseigenaren graag op weg met duurzame
energie en woningisolatie. Binnenkort start de wijkactie voor
bewoners in de binnenstad. Zij ontvangen een
uitnodigingsbrief van de gemeente in de bus. Op dinsdagen
22 en 29 september worden gratis informatiebijeenkomsten
gehouden, waarbij ook Culemborgers uit andere wijken welkom zijn. Informatie over het
programma vindt u op www.vrijstadenergie.nl/wijkavonden. Aanmelden is verplicht en kan via
www.energieloketculemborg.nl .

INLOOPSPREEKUUR MARKT 16
Vrijstad Energie heeft een nieuwe pop-upwinkel op de Markt
geopend. In de ruimte op Markt 16 (pal bij de fonteinen)
kunnen belangstellenden informatie krijgen over
energiebesparing thuis, energie-opwek en de diverse
projecten die Vrijstad Energie inmiddels heeft opgestart. Zoals
de collectieve zonnedaken, Betuwestroom en de plaatsing
van openbare laadpalen voor elektrische auto’s.
De Culemborgse energiecooperatie biedt bewoners i.s.m. Energieloket Culemborg informatie
over zonnepanelen en energiebesparende maatregelen in de woning. Het kan dan gaan om
allerlei vormen van isolatie, maar ook over zuinig gebruik van apparatuur of waarop te letten bij
aanschaf van nieuwe apparaten. Uiteraard is er ook informatie over de lopende inkoopactie voor
zonnepanelen en isolatie beschikbaar. Actie: de eerste 60 bezoekers krijgen een
energiebesparende verrassing naar keuze.
Energiemarkt 16 is drie middagen per week geopend. Vrijwilligers van Vrijstad Energie zijn
aanwezig op donderdag t/m zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

TIJDELIJK EXTRA SUBSIDIE ISOLATIE
Als je je eigen woning wilt verduurzamen met minimaal 2
energiebesparende maatregelen, kun je in aanmerking komen
voor de SEEH-subsidie. Deze subsidie bedraagt ongeveer
10%-20% van de kosten die je hiervoor maakt. Maar t/m 31
december 2020 worden de kosten met ongeveer 30%
gesubsidieerd. Dit betekent dat je meer subsidie krijgt voor de
maatregelen die je hebt laten uitvoeren én betaald hebt tussen 1 juni en 31 december 2020.
Denk aan maatregelen zoals het isoleren van je dak, vloer, muren en ramen. Belangrijk is dat je
wel eerst goed de voorwaarden bekijkt voor je aan de slag gaat.
De gehele subsidieregeling en het aanvraagformulier vind je hier.
HET WAAIT IN CULEMBORG!
Het waait ook in Culemborg! Windwinning Culemborg wil er
samen met jou voor zorgen dat de wind voor zoveel mogelijk
Culemborgers waait. Windwinning Culemborg is een lokaal
windenergie-initiatief met een eerlijk en sociaal rendement.
Vandaar ook de slogan ‘Samen winnen. Samen delen’.
Vrijstad Windwinning als coöperatie van inwoners en
duurzaam energiebedrijf Eneco geven op deze manier actief
vorm aan het opwekken van groene energie. Zodat we samen de kans pakken die klaar ligt om
te werken aan een beter klimaat.
Naast Vrijstad Energie komt Vrijstad Windwinning met haar project Windwinning Culemborg
begin oktober in de winkel in de binnenstad van Culemborg aan de Markt 16! We kunnen je dan
alles vertellen over het project en hoe je kan meedoen. Binnenkort organiseren we een
bijeenkomst voor de vrijwilligers die veel mensen spreken zodat zij helemaal up-to-date zijn over
het project. Wil jij ook meer weten over de plannen voor windenergieopwekking in Culemborg?
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Zo ben je altijd op de hoogte.
ENERGIELABEL AANVRAGEN WORDT DUURDER
Als je je huis wilt verkopen, is het verplicht om een
energielabel van jouw huis te hebben. Dit kun je online
regelen. Maar let op: vanaf 1 januari 2021 kunje dat niet meer
op die manier regelen. Het is dan verplicht om een officiële
EP-adviseur bij je langs te laten komen. En dat is een stuk
kostbaarder dan nu.
Meer informatie
VACATURES
Gastheer/-vrouw (vrijwilliger) voor onze informatiewinkel op
de Markt (meer informatie: bel of mail Vrijstad Energie)
Energiecoach (vrijwilliger) om mensen thuis op weg te
helpen met woningisolatie en zonnepanelen. Meer
informatie.
Secretaris bestuur en algemeen bestuurslid Vrijstad
Windwinning (vrijwilligers). Bel voorzitter Rita Braam (0619085603) of mail rita@windwinningculemborg.nl
Commercieel medewerker relatiebeheer / Betuwestroom
(betaald) bij Energie Samen Rivierenland. Meer informatie.
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Cooperatie Vrijstad Energie U.A.
Frederik van Eedenlaan 30
4103 WB Culemborg
Tel. 06 - 10671846
E-mail: info@vrijstadenergie.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@vrijstadenergie.nl toe aan uw adresboek.

