Samen besparen
Daar krijg je
energie van

MEEDOEN.
Daar krijg je
energie van
Hoe hoog is jouw energierekening? Verbruik
je meer of minder dan je buurtgenoten?
En hoe zou je het vinden om jouw rekening
omlaag te zien gaan?
De Kuil is een gezellige buurt met veel jonge gezinnen.
We komen elkaar tegen in de straat, tijdens Rondje Kunst
Udenhout en het spelen van een potje Jackeroo. Samen
organiseren we onder meer straatbarbecues en garagesales.
Wij willen in deze buurt energiebesparing nu eens echt van de
grond tillen. En wij zijn: René Schapendonk, Chantal Gardien,
Jan de Beer en Jan van Berkel. Betrokken buurtgenoten en/of
leden van de Energiecoöperatie Udenhout. Met grote en kleine
maatregelen kunnen we samen nog veel winst halen. Voor onze
portemonnee, maar ook voor het milieu en de toekomst van
onze kinderen.

Waarom met elkaar?
In de Kuil staan een paar honderd huizen, grotendeels uit
de jaren tachtig. Er is toen wel isolatie aangebracht, maar
functioneert die nog goed? Zit er al overal dubbel glas? Zijn
de daken geschikt voor zonnepanelen? Op het gebied van
energiebesparing spelen in veel huishoudens vergelijkbare
vragen, waarvoor vergelijkbare oplossingen zijn. Dan ligt
het toch voor de hand om samen op te trekken? Bovendien
profiteren we op die manier van elkaars kennis over
bijvoorbeeld techniek en subsidieregelingen. En hoe meer
bewoners meedoen, hoe meer inkoopvoordeel we kunnen
krijgen.

Waarom zou je meedoen?
Er zijn tientallen goede redenen om energie te besparen.
Omdat het geld oplevert bijvoorbeeld. Omdat het meer
comfort geeft. Omdat je het milieu minder belast. Omdat het
ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen en
energieleveranciers. Of omdat je met een beter energielabel de
waarde van je woning kunt verhogen.

Samen met Buurkracht
Buurkracht, een initiatief van Enexis Holding N.V., ondersteunt
ons. Met Buurkracht is energie besparen voordeliger,
makkelijker en gezelliger dan alleen. Samen onderzoeken
we de beste bespaarmogelijkheden en daar maken we zo
veel mogelijk buurtgenoten enthousiast over. Bovendien
kunnen we via een persoonlijke pagina op buurkracht.nl ons
energieverbruik bekijken en vergelijken met het gemiddelde
verbruik van onze buurt.

Inzicht in je energieverbruik
Wil jij een lagere energierekening? Dan is het handig om te weten
welke maatregelen voor jouw huis interessant zijn. En om inzicht te
hebben in hoeveel energie je eigenlijk verbruikt. Dat kan via
www.buurkracht.nl/de-kuil. Je vindt er ook tips om maatregelen
te nemen die niets kosten en direct resultaat opleveren. En via deze
pagina’s houden wij je op de hoogte van de acties en activiteiten die
wij organiseren. Meld je vandaag nog (vrijblijvend) aan!
Vragen?
Kijk voor meer informatie op onze buurtpagina:
www.buurkracht.nl/de-kuil of op www.ecudenhout.nl. Je kunt
natuurlijk ook rechtstreeks bij ons terecht; spreek ons aan of mail
ons gerust via info@ecudenhout.nl.
Groeten van het buurtteam,
Chantal Gardien, René Schapendonk, Jan de Beer en
Jan van Berkel

buurkracht.nl/de-kuil
# buurkracht

