NIEUWSBRIEF nr. 14

15 april 2022

Bijeenkomst over het werk van de coöperatie en over energie(kosten)besparing
Op 28 april 2022 van 20.15 - 21.30 uur vindt - na de besloten ledenbijeenkomst - een bijeenkomst plaats
voor alle bewoners van de buurt Kort Haarlem met de volgende agenda:
1. Inleiding over de werkzaamheden van de Energiecoöperatie Kort Haarlem
2. Gelegenheid tot vragen/wensen/opmerkingen over de werkzaamheden
3. Inleiding over wat we kunnen doen aan de hoge energierekening (te beginnen bij kleine maatregelen)
4. Discussie over de mogelijke maatregelen
Dit is een goede gelegenheid om te horen hoe anderen met de hoge energieprijzen omgaan. Na afloop
kunt u nog genieten van een gratis drankje tot uiterlijk 22.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in ‘t
Gebouwtje, Coornhertstraat 2a in Gouda (achter het hek op de hoek Coornhertstraat/Sint Josephstraat).
I.v.m. de beschikbare ruimte in ‘t Gebouwtje verzoeken wij u zich aan te melden voor de bijeenkomst via dit
formulier of via een e-mail naar info@energiecooperatiekorthaarlem.nl
Onderzoek referentiewoningen
In de vorige nieuwsbrief vroegen we welke bewoners willen laten onderzoeken hoeveel geld er nodig is om
hun woning geschikt te maken voor het gebruik van een warmtepomp of een warmtenet, zodat deze later
zonder gebruik van aardgas kan worden verwarmd. Er hebben zich 26 bewoners opgegeven, maar helaas
hebben we slechts geld voor onderzoek van drie woningen.
Mede op basis van de opgaven hebben we drie clusters woningen vastgesteld, waaruit we na
vooronderzoek één woning zullen kiezen voor uitgebreider onderzoek:
- Enkele woningen in de Burgemeester Martenssingel (even zijde)
Deze woningen maken onderdeel uit van 17 vergelijkbare woningen met als kenmerken: bouwperiode
1920-1930, spouwmuren, koudebruggen bij entree en uitgebouwde raampartij, geen uitbouwen.
- Enkele woningen in de Krugerlaan (even zijde)
Deze woningen maken onderdeel uit van 13 vergelijkbare woningen met als kenmerken: bouwperiode
tot 1920, steens muren, brede beukmaten, grote verdiepingshoogte, hoge kruipruimte, aanbouwen.
Een deel van de woningen grenst aan een poort over de eerste verdieping of over de gehele hoogte.
- Enkele woningen in de IJssellaan
Deze woningen maken o.a. deel uit van ongeveer 100 vergelijkbare woningen in de IJssellaan, met als
kenmerken: bouwperiode 1900-1918, erg smalle en diepe woningen, dunne steens muren, veel interne
verbouwingen, veel funderingsherstel uitgevoerd, veel aanbouwen op de begane grond, soms over
twee of drie verdiepingen, regelmatig ook aanpassingen aan de eerste verdieping of toevoeging van
een tweede verdieping.

E-mail: info@energiecooperatiekorthaarlem.nl

