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Energie-advieswinkeltje
Tot en met 28 augustus is zaterdags van 10.00 - 16.00 uur nog het energie-advieswinkeltje in het
fietsenmuseumpje Van Leeuwen (hoek Burg. Martenssingel/IJssellaan) geopend om vragen te stellen, gratis
advies te krijgen of ervaringen te delen. De koffie staat klaar!

Ondersteuningsgroep
De ondersteuningsgroep van de Energie Coöperatie Kort Haarlem is begonnen!.
Op dit moment bestaat de groep uit de volgende bewoners: Evert Hasselaar (De La Reylaan), Victor van
Straaten (Van Itersonlaan), Fokke Goudswaard (Krugerlaan),Tim Bartels (Burgemeester Martensstraat), Willem
Jan van Tilborg (IJssellaan) en Jan de Mos (De La Reylaan).
De deelnemers hebben met elkaar kennis gemaakt en afgesproken tijdens een volgende bijeenkomst alle
aspecten van zonnepanelen (technische mogelijkheden, leveranciers, prijzen, financiering enz.) te bespreken.
Op basis daarvan willen ze medebewoners gaan adviseren.
Je kunt je hier aanmelden om ook deel te nemen aan de ondersteuningsgroep!

Transitievisie Warmte (TVW)
De gemeentelijke Transitievisie Warmte + bijlagen en de reactie die het bestuur van de Energie Coöperatie Kort
Haarlem heeft ingediend zijn te downloaden via:
https://www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/kennis/overheidsbeleid.
Iedere bewoner kan t/m 8 september 2021 een eigen persoonlijke mening/zienswijze indienen. Via
bovenstaande link kun je ook lezen hoe dat kan.

Bestuursvergadering op 6 september
Het bestuur van de Energie Coöperatie Kort Haarlem vergadert elke eerste maandag van de maand in ’t
Gebouwtje, Coornhertstraat 2a.
Vanaf nu is iedereen aan het begin van elke bestuursvergadering van 20.00 – 20.30 uur welkom met vragen of
voorstellen (of gewoon om kennis te maken). De eerstvolgende bestuursvergadering is op 6 september 2021.

Voorlichtingsavond PVT-panelen op 13 september
Er zijn tegenwoordig zonnepanelen te koop die behalve elektriciteit ook warm water leveren (PVT-panelen).
Nieuwsgierig? Meld je dan aan voor een voorlichtingsavond hierover in samenwerking met het bedrijf Triple
Solar op 13 september 2021 om 20.00 uur in het Wijkcentrum De Bühne, Tristanstraat 18 te Gouda.
https://www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/aanmelden-voorlichtingsavond-pvt

