Beste inwoner van Riel - Goirle,

Met deze nieuwsbrief brengen we je op de hoogte van de diverse projecten van Duurzaam Riel Goirle.

•

2 nieuwe postcoderoos projecten

We zijn blij dat we 2 nieuwe daken hebben gevonden voor ‘zon op een ander dak’. Energie Coöperatie
Duurzaam Riel Goirle wil inwoners, die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen plaatsen, de kans
bieden om zelf groene energie op te wekken. Dit kan samen met andere bewoners via de zogenaamde
postcoderoosregeling. De gemeente heeft de daken van Cultureel Centrum Jan van Besouw en
Kringloopwinkel La Poubelle ter beschikking gesteld voor zonnepanelen. Nu kunnen mensen die op de
wachtlijst staan, mee doen aan deze projecten. Ben je geïnteresseerd en zou je ook willen deelnemen
aan een postcodeproject, kijk dan even op onze website informatie en een inschrijfformulier.

•

Energiecoaches aan het werk!

Onze energiecoaches zijn hard aan het werk, ze hebben inmiddels ruim 40 woningen bekeken en
gesprekken gevoerd. Tijdens een energiecoachgesprek krijg je tips over hoe je jouw energiegebruik kunt
verlagen door onder andere je woning goed te isoleren. Denk bijvoorbeeld aan een spouwmuur-, dak- en
vloerisolatie. Maar ook aan een nieuwe CV-ketel, warmtepomp en zonnepanelen. Je krijgt meteen een
idee van de kosten, je besparing en eventuele subsidies.
Nu het winter en de buitentemperatuur onder de 9 graden is, kunnen de energiecoaches ook een
warmtescan maken van uw woning maken. Op deze scan zie je waar in huis warmte verloren gaat, daar
kleurt het warmtebeeld rood. Isolatie op deze plekken is dan zeker de moeite waard! Nadat de
energiecoach de warmtescan heeft gemaakt ontvangt je een analyserapport op basis van deze foto’s met
nuttige tips.
Is je huis slecht geïsoleerd, dan kan er vocht en schimmel ontstaan in muren. Beter isoleren kan ervoor
zorgen dat je fijner (warmer) en gezonder kunt wonen.
Aan het energiecoachgesprek en de warmtescan zijn kosten verbonden, meer informatie en het
aanvragen van een gesprek vind je op energieloketgoirle.nl. Vanaf eind december worden de nieuwe
energiecoach gesprekken ingepland.

•

•

Energieboxenactie

We zijn trots om te melden dat we in totaal 1.350 inwoners van Goirle en Riel blij hebben kunnen maken
met een Energiebox. Na een stormachtige start bij de inschrijvingen hebben we met 14 vrijwilligers op 5
zaterdagen de energieboxen uitgedeeld. Aanvankelijk konden we 1.200 boxen uitdelen, maar in overleg
met de gemeente was er ruimte voor nog 150 extra Energieboxen. Dit stimuleert ons nog meer om samen
met de gemeente actief op zoek te blijven gaan naar mogelijkheden voor het opzetten van nieuwe
duurzaamheidsacties in de toekomst. Zodat we steeds meer inwoners kunnen helpen met het
verduurzamen van hun woning.

•

Onderhoud Postcoderoos Projecten

We hebben aan Rik Baeten opdracht gegeven om al onze postcode Roos projecten te monitoren. Indien
er storingen optreden wordt dat door Rik gesignaleerd en indien nodig actie ondernomen. Iedere maand
wordt een monitoringsrapport van de installatie gemaakt waar onder ander gekeken wordt naar het
rendement van de installatie en/of hieruit mogelijk acties uit voortkomen. Tevens is aan Rik opdracht
gegeven om jaarlijks de installaties te inspecteren en de omvormers schoon te maken en advies te geven
of er bewassing dient plaats te vinden van de panelen. Hier vind je de opbrengsten van de
postcoderoosprojecten.

•

Bespaar op gas!

Als laatste nog een tip. Wist je dat de meeste cv-ketels op de fabrieksinstelling van 80ºC staan, maar
werken efficiënter op 60ºC. Door de instelling aan te passen, bespaar je veel gas. Dat scheelt niet alleen
CO2-uitstoot, maar is ook gunstiger voor je portemonnee. Zonder verlies van comfort of kans op een
koude douche. Kijk op: www.zetmop60.nl. Daar vind je voor vrijwel elke CV-ketel een kort filmpje die
uitlegt hoe je zelf de temperatuur op 60ºC zet.

We hopen je in het nieuwe jaar te ontmoeten op een informatieavond die we organiseren over
energiebesparen in en om huis.
En natuurlijk wensen we je fijne en vast knusse feestdagen toe. Blijf gezond!

Hartelijke groet,
Het bestuur van Duurzaam Riel Goirle

