word lid van onze energiecoöperatie Kort Haarlem
voor 12,50 per jaar
Waarom zou je lid worden van onze energiecoöperatie?
- Met je steun kunnen wij meer bewoners stimuleren
- Met je steun kunnen wij onderzoeken (laten) uitvoeren
- Je kunt advies van ons krijgen en informatie via onze site
- Je kunt hulp krijgen van buurtgenoten via onze site
- Je kunt je eigen ervaringen delen met buurtgenoten via onze site
- Je kunt deelnemen aan toekomstige collectieve acties en plannen
- Je kunt mede bepalen wat onze coöperatie doet
- Je kunt invloed uitoefenen op de gemeentelijke plannen om van het aardgas af te gaan
- Je draagt bij aan de verbetering van het klimaat
- Je draagt bij aan de buurtcohesie
Aanmelden kan via de website (www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/aanmelden-als-lid) of
per e-mail (info@energiecooperatiekorthaarlem.nl)
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waar beginnen? een energiecoach geeft gratis advies!
in 7 stappen van label G naar A
Kort Haarlem verkenningsbuurt

meld je snel aan en je krijgt gratis
een warmtescan (zolang het nog koud is) & energie check!
Voor vragen kun je ons ook mailen:
info@energiecooperatiekorthaarlem.nl
Ook horen we graag je mening of suggesties voor
verbeteringen. Over de energiecoöperatie, de aanpak van de
energietransitie in de buurt of dat je actief wilt helpen!
Kijk op de website voor het laatste nieuws, achtergrond
informatie en inspirerende verhalen.

www.energiecooperatiekorthaarlem.nl

www.energiecooperatiekorthaarlem.nl

De energiecoöperatie Kort Haarlem is vorig jaar
gestart door bewoners uit de buurt. We willen ons
voorbereiden op een toekomst waarin de prijzen voor
energie stijgen en het gebruik van fossiele brandstof zal
afnemen.

Met de energiecoöperatie willen we buurtbewoners
informeren, stimuleren en helpen om energie te
besparen (slimme, kleine maatregelen, isoleren) en
zelf energie op te wekken. Zonder winstoogmerk en in
het belang van de leden.
Voordelen van energie besparen en zelf opwekken zijn:
- Verlagen van je energiekosten.
- Verhogen van je wooncomfort.
- Verhogen van de waarde van je huis.
- Stap voor stap toewerken naar een toekomst
zonder aardgas.
- Bijdragen aan het verminderen van de opwarming
van de aarde.

investeren in isolatie en
zonnepanelen is altijd goed!
We nodigen je uit om ons te steunen door lid te
worden van onze coöperatie en actief mee te doen.
We onderzoeken wat er mogelijk is, wat we kunnen
doen en hoe dat betaald moet worden.

waar beginnen?
een energiecoach
geeft gratis
advies!
De energiecoach komt op verzoek
gratis bij je langs* en geeft je
vrijblijvend advies over
energiebesparing, isolatie en
energie opwekken. Een
warmtescan behoort ook tot de
mogelijkheden.
In onze buurt wonen twee
energiecoaches, die door hun
ervaring en betrokkenheid met de
buurt gericht advies kunnen geven.
Je kunt de energiecoach bij de
gemeente aanvragen via onze
website en klik op:

Contact opnemen via ons kan ook.
Dan regelen wij dat je verzoek bij
de juiste persoon terecht komt.
* Vanwege de Covid-maatregelen zijn
gesprekken voorlopig alleen via Zoom of
Teams mogelijk.

Kort Haarlem
is
verkenningsbuurt
Kort Haarlem is een van de vijf
“verkenningsbuurten”.
De komende maanden wordt
gekeken welke
verkenningsbuurten startbuurten
worden. In een startbuurt zal
worden onderzocht of deze als
eerste binnen Gouda van het
aardgas af kan. Al duurt dat nog
minimaal 10 jaar.
Voor de verkenning van onze
buurt verspreiden we nu een
enquête en een contactformulier,
die we uiterlijk 1 februari terug
willen ontvangen. Je kunt deze
ook via de website digitaal
invullen, kijk onder:

Op 15 februari, 2 maart en 17
maart volgen drie bijeenkomsten
(via Zoom). Je kunt je daarvoor
opgeven via het contactformulier.

