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aantal leden
De teller staat inmiddels op 110 leden. Hoe meer leden des te meer kunnen wij voor de buurt betekenen, dus
vertel uw buren over onze coöperatie! Ze kunnen zich aanmelden via
www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/aanmelden-als-lid.

informatieve buurtbijeenkomsten
In februari en maart 2021 hebben drie digitale informatieve buurtbijeenkomsten plaatsgevonden. De presentatie
van deze bijeenkomsten en een samenvattend verslag vindt u op onze site
www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/de-buurt/buurtbijeenkomsten

gratis warmtescan voor leden
De actie voor een gratis warmtescan van de woning van leden is voorbij. Er zijn 43 warmtescans uitgevoerd!
Volgend winterseizoen gaan we verder met deze gewaardeerde actie.

energienetwerk in Gouda
Er is een Energienetwerk Gouda opgericht, dat startende en lopende initiatieven op wijk- en buurtniveau in Gouda
gaat ondersteunen, de krachten zal bundelen en zal samenwerken met de gemeente aan de energietransitie.
De Energiecoöperatie Gouda zal met dit energienetwerk en de bijbehorende community-site samenwerken en
Evert Hasselaar van onze Energiecoöperatie Kort Haarlem zal toetreden tot het bestuur van de Energiecoöperatie
Gouda.

resultaat onderzoek verkenningsbuurt Kort Haarlem
Het adviesbureau ‘De WarmteTransitie Makers (DWTM) heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan in
de verkenningsbuurten. Enkele dagen geleden is een huis-aan-huis een flyer verspreid met de uitnodiging om zich
op te geven voor twee digitale buurtbijeenkomsten over dit onderwerp:



presentatie van het onderzoek in de verkenningsbuurt Kort Haarlem op 7 april
bespreking van een concept buurtreactie naar de gemeente op 22 april

We hebben buurtbewoners, die zich eerder hebben aangemeld om mee te denken over de energietransitie, per email gevraagd om op 12 april een concept reactie te helpen opstellen. U kunt zich ook hiervoor opgeven via een
e-mail naar info@energiecooperatiekorthaarlem.nl. De bedoeling is de conceptreactie op 22 april te bespreken.

werkgroepen
We geven nu prioriteit aan de presentatie van het resultaat van het onderzoek verkenningsbuurt Kort Haarlem en
de reactie van de buurt daarop. De buurtbewoners, die zich eerder hebben aangemeld om mee te denken over de
energietransitie, krijgen later deze maand nadere informatie over de op te richten werkgroepen.

