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Vrijstad Energie in Duurzame 100, Minder op de meter zoekt deelnemers,
verduurzamen van monumenten en meer nieuws en tips...

VRIJSTAD ENERGIE OP 55 IN DUURZAME 100!
Wij zijn enorm trots op onze vermelding in de Duurzame 100
van Trouw! Vrijstad Energie komt dit jaar binnen op plaats 55
van deze ranglijst van duurzame doeners en denkers in
Nederland. Het dagblad prijst onze energiecoöperatie
vanwege het zonnedak en laadplein voor e-auto’s aan de Jan Wolkershof.
‘Niet zomaar een energiecoöperatie, maar een die al voorzien is van een laadplein met
zonnedak met 760 panelen. Het is Coöperatie Vrijstad Energie in Culemborg gelukt. ‘, schrijft
Trouw.
Bekijk hier de complete lijst en lees het bericht in de Culemborgse Courant.
DEELNEMERS GEZOCHT AAN MINDER OP DE METER
Vrijstad Energie is in opdracht van de Gemeente Culemborg
gestart met het project Minder op de meter. Woningeigenaren
in Culemborg krijgen gratis professioneel maatwerkadvies
over energiebesparende maatregelen in huis. We werken per
straat, want samen optrekken met de buren is leuker én kan
voordeel opleveren. Deelname aan het project is gratis en
vrijblijvend. Je bepaalt zelf welke maatregelen je neemt.
Meld je straat aan
De eerste straten die meedoen zijn de Jan van Riebeeckstraat
en de Ravelijnstraat. Die bewoners gaan vanaf oktober in gesprek met een energiecoach voor
een scan van hun huis. Daaruit volgt een stappenplan met de maatregelen die het meeste
rendement en/of comfort opleveren. Wil je ook meedoen met jouw straat? We zoeken straten
waarin minimaal 10 woningen (van hetzelfde type) willen meedoen, liefst gebouwd vóór 1990.
Stuur een mail naar minderopdemeter@vrijstadenergie.nl.

BEZOEK DE DUURZAME HUIZENROUTE
Op zaterdag 30 oktober en 6 november vindt de jaarlijkse
Duurzame Huizenroute plaats. Op die dagen zetten bewoners
die duurzame energiemaatregelen in huis hebben genomen
de deur open voor bezoekers. Ze vertellen over hun aanpak en praktijkervaringen.
Kijk op www.duurzamehuizenroute.nl om te zien welke woningen je in Culemborg kunt
bezoeken en hoe je je kunt aanmelden.
VRIJSTAD ENERGIE ZOEKT VRIJWILLIGERS
Vind jij het leuk en belangrijk om mensen op weg te helpen
met energiebesparing en duurzaam energie opwekken? We
zoeken enthousiaste vrijwilligers, die regelmatig bezoekers
willen ontvangen in de Energiewinkel (Oude Vismarkt 13).
Hier krijgen mensen informatie over de projecten van Vrijstad
Energie, het Energieloket, Vrijstad Windwinning en
CoöperatieAuto. Je wordt vooraf goed ingewerkt zodat je
voldoende kennis hebt om bezoekers te woord te staan.
Vrijwilligers doen diensten van 2 uur (van 12:00-14:00 of van
14:00-16:00 uur). De winkel is geopend van donderdag t/m
zaterdag tussen 12:00 en 16:00 uur. Inroosteren gebeurt in
onderling overleg.
Wil je een stap verder gaan en mensen (thuis) adviseren over
het verduurzamen van hun woning? Dan is energiecoach iets
voor jou. Ook daarvoor zoeken we vrijwilligers. Je volgt vooraf een training en komt terecht in
een enthousiast team.
Interesse? Mail naar info@vrijstadenergie.nl of bel Han Horstink (06-10671846).

KLIMAATMARS OP 6 NOVEMBER
Begin november komen wereldleiders bijeen tijdens de VN
Klimaattop in Glasgow. Dit is hét moment voor massaal
protest. In alle hoeken van de wereld gaan mensen de straat
op om politieke leiders tot actie te bewegen. Zo ook in
Nederland: op 6 november gaan we massaal naar
Amsterdam. Wees erbij! Meer informatie: klimaatmars2021.nl

STARTPUNT VOOR EEN ENERZIEZUINIGER MONUMENT
Ben jij eigenaar van een monument? Dan woon je vast
prachtig! Maar je woning energiezuinig maken is waarschijnlijk
lastig. Niet alleen technisch, maar ook qua regelgeving. Het
energieloket kan jou helpen met advies.
Vraag hier de Wegwijzer monumenten aan. Daarin staat
handige informatie over energie besparen en energie
opwekken, speciaal voor monumentenbewoners.
Heb je behoefte aan een specialistisch 1-op-1-gesprek?
Vraag dan een (telefonisch)
oriënterend monumentenadviesgesprek aan. Voor dit
persoonlijke advies betaal je € 75,-.

MEER BEZOEKERS IN ENERGIEWINKEL
De afgelopen week was het opvallend druk in de
Energiewinkel. Veel bezoekers liepen binnen met vragen over
onder meer isoleren, warmtepompen en zonnepanelen. Nu de
gasprijs flink stijgt wordt het nóg urgenter om je huis te
verduurzamen. In de Energiewinkel helpen we je daar graag
mee op weg.
Ook zijn de energiecoaches van Vrijstad Energie weer
beschikbaar voor gesprekken bij mensen thuis, voor een
persoonlijk advies over mogelijkheden voor energiebesparing. Hiervoor vragen we een vergoeding van € 20,-.
Aanvragen kan via dit formulier.

WEBINAR 'ISOLEER JE HUIS' OP 26 OKTOBER
Het Energieloket biedt op di 26 oktober om 19:30 uur het
webinar ‘Hou de kou buiten, isoleer je huis!’ aan. In drie
kwartier word je bijgepraat over isolatiemogelijkheden, kosten
en subsidiemogelijkheden. Deelname is gratis en aanmelden
kan hier.
De volgende webinars kun je bekijken op het moment dat jou
uitkomt:
Starten met zonnepanelen voor particulieren.
Zo zit het met de warmtepomp.
Verlaag je energierekening met simpele, kleine
maatregelen.
Zodra jij je aanmeldt, heb je toegang tot het webinar van jouw keuze. Je kunt vragen stellen:
deze worden later per e-mail beantwoord. Meer informatie: www.energieloketculemborg.nl

ENQUÊTE PROFIELWERKSTUK WINDMOLENS
Twee KWC-leerlingen maken hun profielwerkstuk over de
discussie rondom het plaatsen van windturbines in
Culemborg. Je helpt Bart en Vera door hun enquête in te
vullen. Alvast dank!
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