Samen besparen
Daar krijg je
energie van

Sauwerd-Wetsinge

MEEDOEN.
Daar krijg je
energie van
Hoe hoog is jouw energierekening?
Verbruik je meer of minder dan je
dorpsgenoten? En hoe zou je het vinden
om daar flink op te besparen?
We wonen mooi in Sauwerd-Wetsinge, omringd door natuur,
groen en water. Maar we zitten ook boven op de gasbel.
Daardoor ondervinden we aan den lijve wat het verbruik
van fossiele brandstoffen voor effecten kan hebben.
Energiebesparing en duurzame energieopwek is dan ook
een van de onderwerpen die Vereniging Dorpsbelangen
heeft geselecteerd om mee aan de slag te gaan.
Naar aanleiding van een informatieavond van Vereniging
Dorpsbelangen zijn wij, Bart van der Kolk, Els Fink, Geert
Mollema, Wridzer Datema en Alfred Huinder, een werkgroep
gestart. Met als doel: het energieverbruik in Sauwerd-Wetsinge
terugdringen en zo veel mogelijk zelf duurzaam opwekken.
Bijvoorbeeld met een gezamenlijk zonnedak of een
dorpswindmolen, of met betere isolatie van onze woningen
en bewuster gedrag. Zo kunnen we met z’n allen een beetje
beter voor de aarde zorgen.

Waarom met elkaar?
In Sauwerd-Wetsinge doen we al veel samen: van voetballen
tot schaatsen en van volleyballen tot samen feest vieren,
bijvoorbeeld op Koningsdag. We hebben een hechte band
en staan voor elkaar klaar. Waarom zouden we dan niet ook
samen energie besparen? Daar hebben we allemaal belang bij.
En als we hierin samen optrekken, kunnen we leren van elkaars
ervaringen van dorpsgenoten en gebruikmaken van elkaars
kennis over bijvoorbeeld techniek en subsidieregelingen. Met
een beetje geluk krijgen we samen nog inkoopvoordeel ook.

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 met een beter energielabel de waarde van je
woning kunt verhogen. Of, en dat weegt in deze streek zeker
zwaar mee, omdat je het milieu minder belast en minder
afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen.

Samen met Buurkracht
Wij krijgen ondersteuning van Buurkracht. Met Buurkracht is
energie besparen voordeliger, makkelijker en gezelliger dan
alleen. Samen onderzoeken we de beste bespaarmogelijkheden
en daar maken we zo veel mogelijk dorpsgenoten enthousiast
over. Bovendien kunnen we met de (gratis) slimme meter via
een persoonlijke pagina op buurkracht.nl/sauwerd-wetsinge
ons energieverbruik bekijken en vergelijken met het gemiddelde
verbruik in het dorp.

Inzicht in je energieverbruik
Wil jij minder CO2-uitstoot en een lagere energierekening? Dan
is het handig om te weten hoeveel energie je nu verbruikt. Dat kan
via buurkracht.nl/sauwerd-wetsinge. Je vindt er ook informatie
over energiebesparende maatregelen en bespaartips 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:
buurkracht.nl/sauwerd-wetsinge. Je kunt natuurlijk ook
bij ons terecht; spreek ons aan of mail ons gerust via
energie@sauwerd.org.
Groeten van het energieteam,
Bart van der Kolk, Els Fink, Geert Mollema, Wridzer Datema
en Alfred Huinder
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# buurkracht

