nieuwsbrief nr.6

8 juli 2021

Energie-advieswinkeltje Kort Haarlem weer open
Iedere zaterdag van 10 juli tot en met 28 augustus van 10.00 -16.00 uur is het energie-advieswinkeltje
Kort Haarlem in het fietsenmuseumpje Van Leeuwen (hoek Burg. Martenssingel/IJssellaan) weer
geopend om vragen te stellen, gratis advies te krijgen of ervaringen te delen. De koffie staat klaar!

Gemeentelijke online informatieavond over de
Transitie Visie Warmte Gouda
Maandag 12 juli van 19.30 – 21.30 uur organiseert de gemeente Gouda een online informatieavond
over de concept gemeentelijke Transitie Visie Warmte Gouda (ter inzage vanaf 14 juli).
Programma:
1) Wethouder Hilde Niezen & Teun Bokhoven van Duurzaamheidsplatform Gouda over de ambities
van de gemeente tot 2040 en de rol van de bedrijven
2) Energiecoach Paul Christie over de gratis adviezen voor bewoners & Eelco Vink van netbeheerder
Stedin over hoe de netbeheerder omgaat met de extra vraag naar (groene) stroom
3) Leon van der Meij van Energiecoöperatie Gouda en Evert Hasselaar van Energiecoöperatie Kort
Haarlem (tevens energiecoach) over hoe de energiecoöperaties bewoners kunnen helpen.
Meld je uiterlijk 9 juli 12.00 uur aan via de website van de gemeente Gouda voor deze
informatieavond! Je ontvangt eerst een bevestiging van de inschrijving en later ook de link naar de
online bijeenkomst.

Fysieke buurtbijeenkomsten Kort Haarlem
Na de zomer zal 1x per maand een fysieke informatieve bijeenkomst plaatsvinden op een
woensdagavond in ’t gebouwtje van de buurtvereniging Zoutmanplein, Coornhertstraat 2a.
We houden je via nieuwsbrieven, de site en eventueel huis-aan-huis flyers op de hoogte!

Ondersteuningsgroep Energiecoöperatie Kort Haarlem
In de vorige nieuwsbrief werden deelnemers gevraagd voor een ondersteuningsgroep om andere
bewoners te helpen bij het nemen van maatregelen om energie te besparen of op te wekken.
Binnenkort zullen de bewoners die zich tot nu toe hebben aangemeld, worden uitgenodigd om samen
met de energiecoaches en de secretaris van de Energiecoöperatie Kort Haarlem een werkplan op te
stellen.
We zoeken nog meer leden voor de ondersteuningsgroep! Je kunt je hier aanmelden.

