Besparingsmaatregelingen

LANGSTRAATENERGIE en Buurkracht bundelen hun krachten

In deze tijd van crisis en hoge brandstofprijzen wordt energie besparen aantrekkelijker. Toch
komt het er in veel huishoudens niet van. Te druk. Gedoe. Geen idee wat een investering oplevert. Om die hobbels
weg te nemen gaat de Langstraatse Energie Coöperatie LANGSTRAATENERGIE samenwerken met Buurkracht.
Het doel: bewoners in gemeente Waalwijk helpen bij besparingsmaatregelen.

De initiatiefnemers Jos Derks en Albert Pols van LangstraatEnergie, zijn al langer bezig met duurzaamheid. Albert:
“Ik wil graag helpen mensen te informeren over energiebesparing in huis. Ik noem het ‘mens en milieuvriendelijk
ondernemen’. Want ook al is het goed voor het milieu, het zijn de mensen die je mee moet krijgen om bepaalde
zaken anders aan te gaan pakken.” Via LANGSTRAATENERGIE kwamen zij in contact met Buurkracht, een
initiatief van Enexis Holding N.V. dat buurtbewoners bij elkaar brengt om samen besparingsmaatregelen bij de kop
te pakken. Omdat de bewoners zich aan elkaar optrekken en taken kunnen verdelen werkt dit drempelverlagend.
Het is ook voordeliger omdat ze samen offertes kunnen aanvragen. En leuker omdat ze er niet alleen voor staan.

Laagdrempeliger
Het buurtteam trekt de kar, LANGSTRAATENERGIE en Buurkracht ondersteunen. Bijvoorbeeld door de
besparingsmogelijkheden in de buurt te onderzoeken en bewoners te helpen bij het opvragen en beoordelen van
offertes. Bovendien levert Buurkracht een geavanceerd online platform waar bewoners hun eigen energieverbruik
nauwkeurig kunnen volgen en vergelijken met het gemiddelde van hun buren. Albert: “Je kunt je nu al aanmelden
op via www.buurkracht.nl of via www.langstraatenergie.eu en zien welke maatregelen in jouw huis of voor jou
persoonlijk interessant kunnen zijn.”
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Inzicht in je energieverbruik
Een groot deel van gemeente Waalwijk is reeds voorzien van een slimme metere. Met de slimme meter wordt
inzicht in je eigen energieverbruik mogelijk. Op buurkracht.nl is vervolgens te zien hoe ieders eigen energieverbruik
zich verhoudt tot dat van de buurt. En welke maatregelen interessant zijn om energie te besparen.

Versterking voor het buurtteam welkom
Het buurtteam roept buurtbewoners op die zin en ook een beetje tijd hebben om mee te denken en de rest van de
buurt te enthousiasmeren voor de plannen. Rouws: “We zijn nu met een klein en enthousiast buurtteam dat het
leuk vindt om de buurt in beweging te brengen. Een belangrijke drijfveer is het milieu, de zorg voor een duurzame
toekomst van onze planeet. Maar energie besparen scheelt ook gewoon geld en het levert meer wooncomfort op.
We zijn nu met z’n drieën, maar zouden er graag nog een paar vrijwilligers bij hebben. Het kost niet veel tijd, en
nog meer handen maken licht werk. Of je nu helpt bij het rondbrengen van flyers, het ophangen van posters of
offertes opvragen. Alle hulp is welkom. We horen het graag.”

In september organiseert het buurtteam een informatiebijeenkomst waar buurtbewoners informatie krijgen over de
plannen en de aanpak. Inwoners die zich aanmelden op buurkracht.nl ontvangen automatisch bericht over de
datum.
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Ook in gemeente Waalwijk
LANGSTRAATENERGIE gaat ook starten in gemeente Waakwijjk en zoekt hiervoor nog enthousiaste bewoners,
die mee willen doen. Interesse? Stuur dan een email aan ikdoemee@langstraatenergie.eu en sluit je aan.

Namens het bestuur van LangstraatEnergie

Albert Pols a.i.
Voorzitter
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