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enquêteformulieren
Het resultaat van onze enquête is boven verwachting! Ongeveer 250 buurtgenoten hebben
gereageerd. Binnenkort op www.energiecooperatiekorthaarlem.nl meer informatie hierover!!!

contactformulieren
Ook het aantal ingeleverde contactformulieren is boven verwachting. Ongeveer 180 personen hebben
het formulier ingevuld. Wij kunnen nu met veel buurtgenoten via de e-mail in contact komen!
Ruim 80 buurtgenoten willen lid worden van onze coöperatie en er zijn veel buurtgenoten bereid mee
te denken. We zoeken naar mogelijkheden om dit enthousiasme te gebruiken. Ook daarover
binnenkort meer op onze site!!!

digitale buurtbijeenkomsten
Er hebben zich meer dan 80 buurtgenoten opgegeven voor de digitale buurtbijeenkomsten. Dat is
teveel voor één digitale bijeenkomst en daarom gaan we het anders organiseren.
We zullen de eerste bijeenkomst nu drie keer gaan houden (15 februari, 2 maart en 18 maart).
Iedereen die zich voor één of meer bijeenkomsten heeft opgegeven zullen we uitnodigen. U krijgt van
ons binnenkort een e-mail met een voorstel voor de avond waarop u kunt deelnemen!
De buurtbijeenkomsten over de verkenningsbuurt en eventueel de startbuurt stellen we uit tot april.
Dat is niet erg, want de gemeentelijke besluitvorming over de startbuurt(en) is verschoven van maart
naar mei 2021.

gemeentelijke enquête
De gemeente heeft een oproep voor het invullen van een digitale enquête over aardgasvrije buurten
verspreid. Wij hadden liever gehad dat de enquête van de gemeente later was gestuurd.
De gemeentelijke enquête bevat gedeeltelijk dezelfde vragen als onze enquête. Onze enquête is
echter alleen in onze buurt verspreid en was mede bedoeld om onze buurtgenoten te leren kennen en
bij elkaar te brengen. Daarin zijn we zeer geslaagd.
De gemeentelijke enquête is bedoeld voor de bewoners van alle verkenningsbuurten en zal worden
gebruikt om deze te vergelijken. Daarom kunt u ook de gemeentelijke enquête in te vullen. Dat is niet
veel werk, want er zijn weinig open vragen.

verkenningsbuurten
De gemeente heeft besloten de procedure rond de verkenningsbuurten te wijzigen. Er zal eerst
uitgebreider onderzoek plaatsvinden in vier verkenningsbuurten. Deze onderzoeken zullen in april
beschikbaar komen. Begin mei 2021 zal daaruit een startbuurt worden gekozen.

