Energiecoöperatie Kort Haarlem
vóór en dóór bewoners van de buurt
Voor slechts 12,50 euro per jaar ben je lid …
Waarom lid worden?
-

met je steun kunnen wij een informatieve site onderhouden, nieuwsbrieven en flyers
verspreiden, onderzoek laten uitvoeren en bewoners adviseren;
je kunt hulp en advies krijgen van ons en andere buurtgenoten over CO2 reductie;
je kunt deelnemen aan alle acties, zoals de warmtescan;
je kunt mede bepalen wat onze coöperatie en de gemeente willen met de buurt;
samen staan we sterker tegenover de gemeente en allerlei aanbieders;
je kunt bijdragen met je kennis en hulp om samen het klimaat te verbeteren;
je draagt bij aan de sociale samenhang in onze omgeving.

samen
met de

buurt
besparen
energie en opwekken
Word lid van Energiecoöperatie Kort Haarlem
Acties voor leden en niet-leden
Adviezen voor bewoners van Kort Haarlem

Aanmelden kan via: www.energiecooperatiekorthaarlem.nl
of per e-mail naar: info@energiecooperatiekorthaarlem.nl

… en krijg je nog deze winter een gratis warmtescan
(zie binnenzijde flyer voor meer informatie)
Voor vragen kun je ons mailen:
info@energiecooperatiekorthaarlem.nl
Raadpleeg regelmatig onze website voor het laatste nieuws en
veel andere informatie:
www.energiecooperatiekorthaarlem.nl
We horen graag je suggesties over de aanpak van de
energietransitie in de buurt. Ook of je actief wilt helpen!

www.energiecooperatiekorthaarlem.nl

Energiecoöperatie
Kort Haarlem
Opgericht in september 2020 door enkele
buurtbewoners met als doelen:
 Buurtbewoners stimuleren en helpen bij
het besparen en opwekken van energie
 Opkomen voor de belangen van de buurt
bij de gemeente Gouda
 Collectieve acties en projecten
ontwikkelen
Bij deze flyer zit een verslag van hetgeen we
sinds de oprichting hebben gedaan. Er is
veel georganiseerd en gepraat, maar er zijn
ook acties uitgevoerd en veel adviezen
gegeven.
Kijk voor meer informatie op:
www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/decooperatie

Gratis advies van een
energiecoach
Een energiecoach komt op verzoek bij je
langs* en geeft onafhankelijk en gratis
advies over energiebesparing, isolatie en
energie opwekken.
Hoe meer de energieprijzen stijgen, hoe
meer profijt je kunt hebben van de
adviezen van een energiecoach!
Ook in onze buurt zijn energiecoaches
actief, die door hun ervaring en
betrokkenheid met de buurt gericht advies
kunnen geven.
Je kunt een energiecoach bij de gemeente
aanvragen:
www.gouda.nl/direct-regelen/bouwen-enondernemen/verduurzamen/gratis-energieadvies
* Natuurlijk houden energiecoaches
rekening met de op dat moment geldende
Covid-maatregelen en komen ze niet binnen
als je dat niet wilt.

Actie ‘Ik doe mee…’
(voor alle Gouwenaren)
Samen met de Energiecoöperatie Gouda
zijn we eind 2021 een posteractie gestart.
Deelnemers krijgen een poster die ze voor
hun raam kunnen hangen om daarmee te
laten zien dat ze bezig (willen) zijn met
energie besparen en opwekken.
Een positief voorbeeld kan anderen
stimuleren ook mee te doen!
Kijk voor meer informatie op:
www.energienetwerkgouda.nl

Actie ‘zonnepanelen’
(voor alle Gouwenaren)
Samen met de Energiecoöperatie Gouda,
de Woonwijzerwinkel loopt tot 1 maart 2022
een actie aanschaf zonnepanelen.
Er zijn met inbreng van enkele bewoners
drie pakketten samengesteld met een
goede prijs-/kwaliteitsverhouding.
Kijk voor meer informatie op:
www.woonwijzerwinkel.nl/gouda

Actie ‘warmtescan’
(voor leden)
Winter 2022 bieden wij ons leden weer een
gratis warmtescan aan van buiten- en
binnenkant van hun woning *). Daarmee
kunnen we ‘warmtelekken‘ opsporen.
Zodra er gunstige weersomstandigheden
(droog, koud én bewolkt) worden verwacht,
zullen wij onze leden een e-mail sturen met
de mededeling dat ze via onze site een
afspraak kunnen maken.
Deelnemers krijgen een fotorapportage met
commentaar en een beknopt advies over in
hun situatie nuttige isolatieverbeteringen.

* Natuurlijk houden we rekening met de op
dat moment geldende Covid-maatregelen en
komen we niet binnen als je dat niet wilt.

