Roerzicht, mei 2015

Roerzicht bespaart Energie!
Gezocht: enthousiaste buurtbewoners om samen energie te besparen

Beste buurtgenoot,
Energie besparen is goed voor onze portemonnee. Voor het milieu. Voor de toekomst van onze planeet. En dus
voor onze kinderen. Dat willen we allemaal wel. En toch komt het er vaak niet van. Te druk, gedoe, niet weten
waar of hoe je moet beginnen. Wij, Govert Gribling en Bernard Nusselder, nemen samen met de Wijkraad
Roerzicht (www.wijkraadroerzicht.nl), graag het initiatief om met onze mooie buurt bewust en duurzaam met
energie om te gaan. Doe je mee? Want als we er samen onze schouders onder zetten moet het lukken!
Roermond bespaart Energie
Daarbij worden we ondersteund door Roermond bespaart Energie (www.roermondbespaartenergie.nl). Dit is een
project van de gemeente Roermond, dat verschillende energiebesparings-initiatieven bundelt. Als inwoner, buurt,
of wijkraad kun je een beroep doen op de deskundigheid van de partners van Roermond bespaart Energie,
waaronder RoerOmEnergie (www.roeromenergie.nl) en Buurkracht (www.buurkracht.nl).
Hoe werkt het?
In Roerzicht worden we geholpen door Buurkracht, een initiatief van Enexis Holding N.V. Het idee achter
Buurkracht is dat energie besparen met de buurt goedkoper is (meer inkoopvoordeel), makkelijker (omdat je er
niet alleen voor staat) en bovendien ook nog gezelliger. Een onafhankelijke energieadviseur doet onderzoek in
onze buurt en geeft een gratis energieadvies. Samen bekijken we dan welke maatregelen voor de buurt
interessant zijn, hoe je die kunt vertalen naar je eigen woning en welke (lokale) leveranciers deze maatregelen
het beste kunnen uitvoeren. Als buurtteam beslissen we zelf welke maatregelen we aanpakken en als inwoner
bepaal je zelf of en aan welke maatregel je wilt meedoen. Je bent nergens toe verplicht.
Doe mee en meld je alvast aan!
Als je je aanmeldt op https://www.buurkracht.nl/buurten/roerzicht-roermond krijg je je persoonlijke
Buurkrachtpagina. Op basis van je profiel zie je meteen welke maatregelen voor jou interessant zijn. En kun je
aangeven in welke maatregelen jij geïnteresseerd bent. Je vindt er ook tips hoe je kunt besparen zonder direct te
investeren. Ook houden wij je via deze pagina’s op de hoogte van de acties die we organiseren. Als je een
slimme meter hebt, kun je inzicht krijgen in je energieverbruik en dit vergelijken met het gemiddelde verbruik van
onze buurt.
Help je mee?
Vele handen maken licht werk. Daarom zoeken we nog buurtgenoten om dit samen met ons te doen. Samen
vormen we een buurtteam. Het buurtteam trekt de kar; denk bijvoorbeeld aan het informeren en enthousiasmeren
van de buurt, het organiseren van een informatiebijeenkomst, flyeren in de buurt en het vergelijken van offertes.
Buurkracht helpt ons bij het opvragen en beoordelen van offertes en bij het mobiliseren van de buurt. Ben je
enthousiast over dit initiatief en wil je meehelpen in ons buurtteam? Neem dan contact op met Govert Gribling
(govertgribling@hotmail.com) of met Bernard Nusselder (bnusselder@online.nl).
Tot slot
Tijdens de wijkvergadering op 10 juni in het Cuypershuis lichten we het project ‘Roerzicht bespaart Energie’ nader
toe. Na de zomer (noteer alvast 17 september) organiseren we een buurtbijeenkomst waar we aan de slag gaan
met de resultaten uit het energieonderzoek in onze buurt.
Met energieke groet,
Govert Gribling (Roerzicht 33)
Bernard Nusselder (Bisschop van Hoensbroeckstraat 9).

