NIEUWSBRIEF 8 april 2014

Informatieavond over volgende stappen samen (en) slim besparen

Geselecteerde leveranciers project Slim Lingewaard zijn bekend
Dag slimme bewoner,
Zoals afgesproken zouden we u op de hoogte houden van de stand van zaken betreffende Slim
Lingewaard: het project dat buurtgenoten ondersteunt bij het samen (en) slim inkopen van
energiebesparende middelen. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, werkt Slim
Lingewaard nauw samen met burgerinitiatief Lingewaard Energie. De gemeente Lingewaard
ondersteunt dit energiebesparende project. Slim Lingewaard heeft inmiddels een actieve website:
www.slimlingewaard.nl.
Leveranciers gekozen
Ook zijn de definitieve leveranciers van zonnepanelen en -boilers, hr-ketels, gevel-, glas - en
vloerisolatie bekend! De inkoopteams uit de wijk Bemmel Centrum hebben samen met Lingewaard
Energie per besparingsmaatregel het meest geschikte bedrijf gekozen op basis van onder andere
prijs, kwaliteit en garanties.
Daarom nodigen we u uit om de informatieavond bij te wonen. Deze hebben we gepland op:
donderdag 24 april, 20.00 uur in ‘De Tabaksschuur’,
Kinkelenburglaan 6a in Bemmel.
Inloop vanaf 19.30 uur.
Ook bewoners uit andere wijken zijn welkom!
Tijdens de informatieavond maakt u kennis met de geselecteerde leveranciers en krijgt u antwoord op
al uw vragen over hun producten. Ook krijgt u meer inzicht in de besparingen die u de komende tijd
kunt gaan doorvoeren. Tevens wordt bekendgemaakt hoeveel buurtbewoners nu al belangstelling
hebben voor de betreffende besparingsinitiatieven.
Wattchers
De gemeente Lingewaard stelt een aantal Wattchers beschikbaar voor de deelnemers. De Wattcher is
een handzame energiemonitor. Door deze in het stopcontact te steken, krijgt u het stroomverbruik te
zien van alle apparaten in uw woning. Hierdoor krijgt u snel een duidelijk beeld van hoeveel energie
welke apparaten op welk moment verbruiken. Tijdens de informatieavond krijgt u meer uitleg over de
Wattcher.
Deelname vrijblijvend
Vertegenwoordigers van de gekozen bedrijven lichten hun producten toe, geven demonstraties en
beantwoorden vragen. Na deze voorlichting beslist u of u een offerte op wilt vragen voor de
gezamenlijke inkoop.
Hoe verloopt het traject? De deelname aan het besparingsproject bestaat uit het aanvragen van een
offerte. Het gekozen bedrijf voor de betreffende besparingsmaatregelen neemt vervolgens contact met
u op om voor u een op uw behoeften en situatie toegesneden offerte op te stellen.
Totdat u deze persoonlijke offerte tekent, is deelname uiteraard geheel vrijblijvend.

Energiecoaches Lingewaard Energie
Energiecoaches van de lokale energiecoöperatie Lingewaard
Energie komen desgewenst bij u thuis kijken om u te helpen met het
maken van de juiste keuzes voor isolatie van uw woning en/of
installatie van een zonnestroomsysteem. Daarnaast kunnen ze u
ondersteunen bij de oplevering van het werk.
Voor een contributie van € 20, - per jaar kunnen bewoners gebruikmaken van de diensten van
Lingewaard Energie. Vertegenwoordigers van Lingewaard Energie zijn tijdens de informatieavond
aanwezig voor het beantwoorden van vragen.
Hebt u al interesse in de ondersteuning van een energiecoach? Neemt u dan contact op met:
Frans van Herwijnen
Telefoonnummer: 06 - 51274059
E-mail: fransvanherwijnen@lingewaardenergie.nl
Verzoek
Zou u zo vriendelijk willen zijn de gegevens van uw energieverbruik mee te nemen naar de
informatieavond?
Tot slot
U zult begrijpen: hoe meer mensen meedoen, des te gunstiger de prijs! Schroom dus niet uw buren
en andere bewoners uit de gemeente Lingewaard aan te sporen alsnog mee te doen en ook te
kunnen profiteren van de besparingen! U kunt dit bijvoorbeeld doen door deze nieuwsbrief naar ze
te mailen of ze op de hoogte te stellen van de informatieavond.
We hopen u op 24 april te mogen verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Martien Niels
Meidoornstraat 1
6681 ZN Bemmel
06 - 38631127
info@slimlingewaard.nl

Slim Lingewaard in 5 stappen
Stap 1: De start
Coaches zoeken in opdracht van gemeente Lingewaard vrijwilligers.
Stap 2: Inventariseren
Vrijwilligers informeren buurtgenoten over project en inventariseren (energie) wensen.
Stap 3: Offertes
De beste (lokale) leveranciers worden geselecteerd met hulp van Lingewaard Energie.
Stap4: Informatieavond
Geselecteerde leveranciers geven voorlichting en maken individuele afspraken met bewoners.
Stap 5: Start werkzaamheden
Lingewaard Energie begeleidt u desgewenst.

De website www.slimlingewaard.nl is actief, dus kijk op de website voor bijvoorbeeld een scherpe
offerte! Wilt u meer informatie? Kijk op www.slimlingewaard.nl / www.lingewaardenergie.nl of stuur
een mail naar info@slimlingewaard.nl.

