NIEUWSBRIEF nr. 15

27 september 2022

Tips voor energie besparen
Door de stijgende energieprijzen is er veel behoefte aan informatie over energie(kosten) besparen.
Wij hebben een artikel hierover geschreven en bovendien onze artikelen over zonnepanelen
geactualiseerd. Kijk voor al deze artikelen op www.energiecooperatiekorthaarlem.nl/kennis.
Energiewinkeltje weer open in oktober
Op zaterdagen 15, 22 en 29 oktober van 10.00 - 16.00 uur bent u weer welkom met vragen over
energie(kosten) besparen in de fietsenwinkel Van Leeuwen. Burgemeester Martenssingel 100 (hoek
Burgemeester Martenssingel/IJssellaan).
Huurdersbijeenkomst over energie(kosten) besparen
Op woensdag 26 oktober 2022 a.s. om 19.30 uur organiseren we een bijeenkomst voor huurders in 't
Gebouwtje, Coornhertstraat 2a in Gouda. Aan de orde komen o.a. kleine maatregelen die huurders kunnen
nemen, bewuster omgaan met energieverbruik en de hulp die de gemeente Gouda biedt. Natuurlijk is er
ook gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen.
Onderzoek referentiewoningen Kort Haarlem en Achterwillens
Eerder hebben we aandacht besteed aan een onderzoek naar de gemiddelde kosten om kenmerkende
woningen in onze buurt en in Achterwillens geschikt te maken om van het aardgas af te komen. Het
adviesbureau Merosch heeft inmiddels rapport uitgebracht en er komt binnenkort meer informatie hierover
op onze site. Ook zullen we een avond organiseren voor de eigenaren van de onderzochte en vergelijkbare
woningen.
Onderzoek warmtenet Kort Haarlem
Op onze site staat informatie over de plannen van onze buurtgenoot Fokke Goudswaard voor een
warmtenet in de Krugerlaan en omgeving. Het adviesbureau DWA heeft inmiddels een onderzoek
uitgevoerd en geconstateerd dat het plan potentie heeft, maar dat diverse zaken nader onderzocht moeten
worden. Er zal worden begonnen met meer communicatie richting bewoners.
Gemeentelijk Isolatie Programma (GIP)
In het GIP zijn de doelstellingen van de gemeente voor isolatie opgenomen tot 2040, want dan wil de
gemeente aardgasvrij zijn en moet de woningisolatie afgerond zijn. Tevens wordt aangegeven hoe de
gemeente Gouda de doelstellingen wil bereiken. Het GIP is in opdracht van de gemeente geschreven in
samenwerking met relevante partijen in Gouda, waaronder de Energiecoöperatie Gouda. Het GIP zal in
november of december 2022 door de gemeenteraad worden vastgesteld en in 2023 in uitvoering worden
genomen. Zodra het openbaar wordt zullen wij u nader informeren.
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