Aan de inwoners van de gemeente Waalwijk

Met deze informatiebrief willen we u informeren over de stand van zaken en de plannen van de
energiecoöperatie ‘LangstraatEnergie’.

In het voorjaar van 2014 is er een informatieve bijeenkomst in Zidewinde georganiseerd om te peilen
of er in de gemeente Waalwijk belangstelling is voor de oprichting van een energiecoöperatie. Dit
blijkt zo te zijn. Van de vele belangstellenden hebben zich dertig personen aangemeld om mee te
denken en te werken in projectgroepen voor energiebesparing en energieopwekking. Ook is er een
bestuurlijke werkgroep. Deze geeft vorm aan de organisatie en formaliteiten rondom de oprichting
van de Energiecoöperatie LangstraatEnergie.
Er is veel werk verzet. Nu staan we aan de vooravond van de feitelijke oprichting van de coöperatie.
Het belangrijkste doel van de energiecoöperatie is om samen met de inwoners en bedrijven van
Waalwijk een duurzame samenleving te creëren.

LangstraatEnergie
De handelsnaam van de energiecoöperatie is “LangstraatEnergie”.
Het werkgebied omvat de gemeente Waalwijk inclusief Waspik en Sprang Capelle.
De oprichting wordt mede ondersteund door de gemeente Waalwijk en Rabobank de Langstraat.
Een (voorlopig) bestuur zorgt voor de formele oprichting.
Gelijktijdig starten de energiebesparende en energieopwekkende acties en activiteiten.
Om de eerste kosten te kunnen dekken wordt actief gewerkt aan sponsoring
Ná de formele oprichting mogen de inwoners en bedrijven van Waalwijk lid worden van
LangstraatEnergie en kunnen zij via LangstraatEnergie ook investeren in duurzame projecten.
Om mee te helpen in het bestuur of in de werkgroepen kunt u zich ook nu al aanmelden via
info@langstraatenergie.nl.

Activiteiten
Meteen na de oprichting wordt gestart met de volgende activiteiten:
-

Informatieverstrekking over energievragen, wat is wel en wat is niet rendabel om
energieverbruik te verminderen

-

Welke mogelijkheden zijn er om uw energieverbruik inzichtelijk te maken en hoe kan dit
verbruik worden verlaagd
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-

Technische ondersteuning met warmtescans voor het zichtbaar maken van warmte verliezen.

-

Adviezen over Isolatie methoden en energie opwekking door het aanbrengen van
zonnepanelen op eigen of andermans dak.

-

Overstap service om eenvoudig en zonder rompslomp over te stappen naar een goedkopere
leverancier

Er zijn verschillende brochures in voorbereiding die via de website beschikbaar komen,
www.langstraatenergie.nl.
Uw ‘eigen’ windmolen
Voor de lange termijn zijn we al in gesprek met gemeente Waalwijk over de uitbreiding van het
windmolenpark. We onderzoeken hoe de inwoners van Waalwijk kunnen meedoen aan duurzame
energieopwekking en door hun financiële bijdrage ook mede-eigenaar kunnen worden van een
windmolen. Op deze manier kan iedereen meedelen in de opbrengsten.

Samen sterker
Het bestuur wil ook zoveel mogelijk samenwerken met coöperaties in de omliggende gemeenten.
Hierdoor kunnen we kennis en ervaring delen.
Door samen te werken met woningcorporaties gaan we er voor zorgen dat ook huurders van
woningen de voordelen van energiebesparing en energieopwekking behalen.
Wij houden u op de hoogte over de oprichting van LangstraatEnergie via email en de website
www.langstraatenergie.nl en van gemeente Waalwijk www.waalwijk.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van LangstraatEnergie

Albert Pols a.i.
Voorzitter
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