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Nieuwe flyer
Vorige week hebben we weer een flyer over onze coöperatie bij alle
bewoners van de buurt Kort Haarlem bezorgd.
We hopen hiermee nog meer bewoners aan het denken te zetten over
energie besparen/opwekken én genoeg leden te werven om onze vaste
kosten (site, bankrekening, vergaderruimte en een jaarlijkse flyer) te
kunnen blijven betalen.

De actie ‘aanschaf zonnepanelen’ loopt nog tot 1 maart 2022
Enkele bewoners in onze buurt hebben al zonnepanelen aangeschaft in het kader van onze actie in
samenwerking met de Woonwijzerwinkel en Energiecoöperatie Gouda. Tijdens deze actie worden enkele
pakketten zonnepanelen met een goede prijs/prestatieverhouding aangeboden. Op onze site vindt u een
korte video over één van de installaties. De actie loopt nog tot 1 maart 2022 en u vindt alle informatie op de
site van de Woonwijzerwinkel.

Nog geen geschikte weersomstandigheden voor warmtescans
Voor onze actie ‘gratis warmtescans voor leden’ hebben we een periode met koud, droog, weinig wind en
niet erg zonnig weer nodig.
Zodra zo’n periode in zicht is, zullen we alle leden een e-mail sturen dat de inschrijving weer is geopend!

Subsidie aanvraag onderzoek isolatiekosten
In de buurt Kort Haarlem is het niet duidelijk welke investeringen nodig zijn om woningen aardgasvrij ready te
maken. We willen daarom voor een aantal woningen laten onderzoeken wat de kosten zijn om deze
aardgasvrij ready te maken. Een vijftal bewoners heeft onlangs daarvoor een subsidieverzoek ingediend bij
de gemeente in het kader van de subsidieregeling ‘Samen aardgasvrij 2022’.

Meer informatie op onze site
De afgelopen maand hebben we informatie op onze site geplaatst over warmtescans, hybride
warmtepompen en elektrisch verwarmen. Binnenkort komen er ook meer persoonlijke verhalen van
bewoners.
Hebt u ook een persoonlijk verhaal, een verzoek tot informatie over een bepaald onderwerp of een reactie op
de geplaatste informatie? Stuur ons dan een e-mail !
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