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Energie Actief Soest: aan de slag met energiebesparing
In deze tweede nieuwsbrief informeren we u over wat we allemaal aan het doen zijn om inwoners van Soest te
ondersteunen met energiebesparing. We zien daarin voor onszelf drie rollen: (1) U “mondig” maken: zorgen dat u
informatie kunt vinden om weloverwogen te kiezen voor de juiste investering in energiebesparing. (2) U uit te
dagen ook daadwerkelijk zo’n investering te doen. Ofwel door zelf aan de slag te gaan, of door daar de juiste
vakmensen bij te betrekken. (3) U op weg helpen naar de juiste beslissing: door korting te regelen bij Soester doehet-zelf zaken, door samen te werken met een online aankoopadviseur en door samen te werken met een
alliantie van Soester ondernemers. Hierna leest u hier meer over.

Informatie op www.energieactiefsoest.nl
Op onze website www.energieactiefsoest.nl vindt u alle informatie die u nodig heeft om te kiezen voor de beste
optie(s) om uw huis energiezuiniger te maken. Energie Actief Soest heeft voor een groot aantal onderwerpen
voor u uitgezocht wat u moet weten. Die informatie wordt steeds vernieuwd en aangevuld. Nieuw is informatie
over het rendement van zonnepanelen: voorzitter Erik Peerlkamp deelt zijn ervaringen met u op de website. Ook
vindt u daar informatie over zuinige verlichting. Want hoe zit het nu precies met het dimmen van LED lampen en
geven die lampen echt zo’n hard en koud licht?

Duurzame energiestraat op de Oude Ambachtenmarkt 14 mei
Op dinsdag 14 mei, Hemelvaartsdag, is in Soest de traditionele Oude Ambachtenmarkt. Voor het eerst is er dit
jaar op het Gildeterrein een “Duurzame energiestraat”. Energie Actief Soest heeft een stand in die straat, samen
met een aantal Soester bedrijven, die een aanbod voorbereiden voor Soester burgers die
energiebesparingsmaatregelen in hun huis overwegen. Ook is er een geïsoleerd dak opgesteld met daarop
zonnepanelen en een zonneboiler en met daaronder een LED lamp. Energie Actief Soest is de hele dag aanwezig
om u te woord te staan. U kunt met al uw vragen bij over energiebesparing bij ons terecht. En, als u meteen aan
de slag wilt, kunt u dus bij onze ondernemende buren terecht.

Aan de slag – 15% doe het zelf korting
Energie Actief Soest vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Soest aan de slag gaan met
energiebesparing. En dus willen we u op weg helpen. Als u als doe-het-zelver aan de slag wilt, dan kan dat nu met
een flinke korting van 15% op energiebesparingsproducten bij drie doe-het-zelf zaken in Soest: Karwei, Provak en
DAVO. Zij hebben een lijst opgesteld van de producten, waarop de korting van toepassing is. De korting is
overigens niet geldig in combinatie met andere kortingsacties. Op onze website vindt u alle relevante informatie
over de kortingsactie, ook wat u nodig heeft om voor de korting in aanmerking te komen.
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Campagne Zuinig met energie slaat aan
Energie Actief Soest voert momenteel campagne om zoveel mogelijk organisaties in Soest te betrekken bij
energiebesparing. Die campagne spreekt aan, want veel organisaties zetten hun deur open. Zo verscheen begin
april een bericht over de campagne in de Nieuwsbrief “Dichtbij” van de protestantse gemeenten in Soest, heeft
de Imam van de Fatih Moskee in diverse preken aandacht besteed aan energiebesparing en hebben diverse
artikelen gestaan in lokale en regionale kranten. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een gastles op het
Griftland College en in samenwerking met het NME centrum De Veenwijde ook op basisscholen. Op 9 juni is
Energie Actief Soest te gast bij de Rotary en in juni zal ook een informatiemiddag worden verzorgd in de Fatih
Moskee. Met het Wijk Bewoners Team Klaarwater wordt een actie voorbereid in hun wijk.

Aan de slag – hoe-koop-ik?
Als u voor besparingsmaatregelen de hulp van een expert nodig heeft, dan moet u op zoek naar een aanbieder.
Dat is voor veel mensen een lastig traject. Een tip van ons: u kunt voor een digitaal aankoopadvies terecht bij
www.hoe-koop-ik.nl. Daar kunt u rond een groot aantal producten uw definitieve keuze maken aan de hand van
een aantal vragen. Aan het eind heeft u de mogelijkheid met één klik drie offertes aan te vragen. Bovendien krijgt
u een checklist voor het lezen van de offertes en een checklist met de goede vragen voor het voeren van een
gesprek met de aanbieder van uw keuze. Op onze website vindt u meer informatie over de samenwerking.

Bedrijvenalliantie Energiezuinig Soest
Energie Actief Soest heeft met tevredenheid vastgesteld, dat een 15-tal lokale (bouw)ondernemers de handen
ineen heeft geslagen om een mooi gezamenlijk aanbod aan inwoners van Soest te kunnen doen op het gebied van
energiebesparing. De samenwerking is nog zeer jong en we volgen het met veel belangstelling. U kunt er meer
over lezen op www.energiezuinigsoest.nl.
Disclaimer:
Als het gaat om samenwerking met andere initiatieven wil Energie Actief Soest benadrukken dat we een
vrijwilligersinitiatief van en voor inwoners van Soest zijn. Als we u wijzen op een mogelijkheid, dan is dat omdat
we denken dat dat u kan helpen bij het maken van een keuze. Maar het is en blijft uw eigen verantwoordelijkheid
om de juiste keuzes te maken.

Doorgeven Nieuwsbrief
Kent u mensen in uw omgeving voor wie deze Nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur hem dan door! Belangstellenden
kunnen zich abonneren via het aanmeldformulier op onze website: http://www.energieactiefsoest.nl/contact.html.
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