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Beste lezer,
Een extra zomernummer voor de thuisblijvers, voor wie al terug is van vakantie en voor wie op
een regenachtige zomerdag nog iets zonnigs wil lezen.

ZONNEPROJECT DEN HEUVEL ZOEKT INVESTEERDERS
We zitten al op de helft van het benodigd aantal deelnemers!
Ruim 50 van de benodigde 100 deelnemers hebben zich al
aangemeld als investeerder in ons zonneproject Den Heuvel.
In dit unieke project plaatst Vrijstad Energie 2.455
zonnepanelen op stallen en velden bij Stal Den Heuvel in
Culemborg. Dit is het eerste project in Nederland met verticale
panelen, waardoor dubbelgebruik van de grond mogelijk is:
energieopwekking én begrazing.
Help jij mee aan de opwek van duurzame energie? Het beoogde rendement is 4 tot 6 %.
Inschrijven kan tot 5 september.
Kijk hier voor meer informatie.

BEKIJK DEZE WEBINARS OP JOUW MOMENT
Het Energieloket biedt deze maand augustus weer diverse
gratis webinars aan. Deze kun je bekijken op het moment dat
jou uitkomt. Zodra jij je aanmeld, heb je toegang tot het
webinar van jouw keuze. We hebben webinars met de
volgende onderwerpen voor je klaarstaan:
Starten met zonnepanelen voor particulieren.
'Het huis te warm? Isoleer je huis!.
Zo zit het met de warmtepomp.
Verlaag je energierekening met simpele, kleine
maatregelen.
Alle webinars duren ongeveer drie kwartier. Vragen stellen tijdens het programma is mogelijk.
Deze worden op een later moment per e-mail beantwoord. Meer informatie:
www.energieloketculemborg.nl

BEWONERSENQUETE WARMTETRANSITIE
De gemeente vraagt bewoners om hun mening over de
plannen om van het aardgas af te gaan. De gemeente heeft
een adviesrapport laten opstellen over de mogelijkheden in
alle wijken, de Transitievisie Warmte. Nu is het woord aan jou
als inwoner van Culemborg. Laat je stem horen! Je vind de
enquete op de gemeentepagina over de warmtetransitievisie.
www.culemborg.nl/transitievisie-warmte

FEEST ! JUBILEUM VRIJSTAD ENERGIE 5 JAAR !
Zaterdag 18 september vieren we het vijfjarig lustrum van
cooperatie Vrijstad Energie. Op de foto toenmalig voorzitter
Frans Buysse en penningmeester Sophie Schut bij de notaris.
Die middag hebben we diverse feestelijke activiteiten in en
voor de Energiewinkel aan de Oude Vismarkt. Noteer dus
zaterdag 18 september in je agenda!

BEZOEK DE ENERGIEWINKEL OP AFSPRAAK
Vanwege de vakantieperiode is de energiewinkel aan de Oude
Vismarkt 13 deze maand onregelmatig geopend. Wil je zeker
weten dat je de deur open vind, maak dan een afspraak. Heb
je concrete vragen dan kun je die ook per e-mail of telefoon
stellen.
In de Energiewinkel kun je informatie krijgen over de
energietransitie in Culemborg, concrete energieprojecten,
zoals zonneproject Den Heuvel en over de mogelijkheden voor je eigen woning.
Bel of mail om een afspraak te maken of om je vraag te stellen: info@vrijstadenergie.nl / 0610671846 (Han Horstink)

VACATURES
Energiecoaches
Wie wil woningeigenaren op weg helpen bij de verduurzaming
van hun woning? Dat kan via individuele gesprekken, maar
ook met groepen bewoners. Daarnaast zoeken we coaches
voor het project 'Grip op je energiekosten' (zie hierboven).
Gastheren/-vrouwen Energiewinkel
Help je mee bezoekers in de Energiewinkel te woord te staan en hen te informeren over
mogelijkheden?
Voor beide taken wordt je getraind, ingewerkt en begeleid. Voor meer informatie bel of mail met
Han Horstink: 06-10671846 | info@vrijstadenergie.nl
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Cooperatie Vrijstad Energie B.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.

