Beste buurtgenoten,
De doelstelling van de gemeente Hof van Twente is: 2035 = energie neutraal.
In Elsenerbroek hebben er in 2017 verschillende activiteiten plaats gevonden rondom
duurzaamheid en energie. Zo heeft er in mei een informatieavond plaatsgevonden in
het buurthuis over duurzaamheid. In de maand november heeft er in een succesvolle
pilot vanuit het project Binnenkracht plaats gevonden. Hierbij is er in drie energieke
avonden stil gestaan bij energie verbruik. Kansen en beperkingen hebben de revue
gepasseerd. Meerdere inwoners zijn aan de slag gegaan met verschillende meet
apparatuur. De uitkomsten hebben we met elkaar kunnen delen. Met ondersteuning
van een enthousiaste wooncoach, Chris Koens van Duurzaam (t) Huis Twente,
hebben veel inwoners van Elsenerbroek een huisbezoek aangevraagd en inmiddels
informatie ontvangen over het energiegebruik irt hun persoonlijke woonsituatie.
Kansen en mogelijkheden zijn door Chris met de inwoners besproken. Er volgt op 28
februari 2018 gemeente breed een informatie avond over warmte. Deze vindt plaats
op woensdag 28 februari, inloop 19.30, start 20.00. Gemeentehuis (de Hofte 7) in
Goor. Voor info zie; http://www.hofkracht.nl/kalender/
Op 19 maart 2018 sluiten we in het buurthuis deze energieke ronde af. We maken
samen de tussenstand op over wat we met elkaar bereikt hebben en horen graag
jullie wensen voor een tweede ronde duurzaam Elsenerbroek, welke van start gaat in
het najaar 2018.
Uitnodiging 19 maart 20.00 Buurthuis het Brookhoes
-

Opening
Inventarisatie uitgevoerde initiatieven van inwoners
Top 10 vanuit de woning scan`s
Stand van zaken collectief zonnepanelen
Aanmelding Buurkracht, mogelijkheid collectief slimme meter
Terugkoppeling avond over warmte
Wensen ophalen voor tweede ronde duurzaam Elsenerbroek

Samen gaan we voor een duurzaam Elsenerbroek en zien we elkaar op 19 maart in het
buurthuis. Voor vragen, kan je contact opnemen met Agnes Maas: 0547/262621 of
agnesmaas@antenna.nl
Namens de werkgroep Energiek Elsenerbroek;
Jan Brinkhuis, Jan Steijsiger, Gerrit Sprokkereef, Marianne Hutten (ondersteuning vanuit
gemeente Hof van Twente) en Agnes Maas

