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Energie Actief Soest: Energie besparen is verleidelijk
2016 Is al weer een mooi eind onderweg. De narcissen en krokussen zijn (bijna) verdrongen door een
waas van voorjaarsgroen in de Soester bossen. Voorjaar, de deuren kunnen weer ongegeneerd open.
Hoezo, energie besparen? Wacht even, dan heb je buiten je energiebedrijf gerekend, want bij de meeste
huishoudens valt binnenkort de jaarafrekening weer op de mat. Die drukt je met de neus op de kosten
van je energiegebruik. Daarom is dit misschien wel hét moment om de eerste stap te zetten naar een
comfortabel en energiezuinig huis.
Energie Actief Soest kan je daarbij op verschillende manieren helpen. Versterkt met een aantal nieuwe
leden en met dezelfde inzet en overtuiging. In deze Nieuwbrief reiken we je handvatten aan om zelf aan
de slag te gaan en vind je informatie over hoe in Soest wordt samengewerkt aan duurzaamheid.

Energieloket Soest ‘open’
Sinds 1 januari 2016 is er in Soest een digitaal gemeentelijk Energieloket. Je kunt dit loket bereiken via
de website www.energieloket-soest.nl. Inwoners van Soest kunnen daar terecht met vragen over
energiebesparing. Energie Actief Soest is als onafhankelijk burgerinitiatief de belangrijkste
informatiebron van het Energieloket en speelt een actieve rol in de uitvoering.

Zelfscan EAS op Energieloket
In 2015 ontwikkelde Energie Actief Soest een zelfscan. Die zelfscan is nu te vinden op het Energieloket.
Als je wilt weten of er kansen zijn om je huis (nog) comfortabeler en energiezuiniger te maken, vul dan
die scan eens in. Als je een advies wilt over de situatie in je huis, dan kun je de scan ook insturen. Je
krijgt dan een advies, dat rekening houdt met de uitkomsten van de scan.

Fonds Energieadvies
Als je al een stap verder bent en je wilt een professioneel en onafhankelijk advies, dan kan dat nu voor
nog geen € 50. Er komt dan een onafhankelijk adviseur langs om de situatie in je huis op te nemen. Op
basis van die ‘schouw’ krijg je dan een rapport, waarin staat waar de kansen in je huis zitten. Dat kan,
omdat de gemeente geld beschikbaar heeft gesteld voor een Fonds Energieadvies, waaruit jouw
bijdrage wordt aangevuld met nog eens € 60. Zo’n advies kun je aanvragen via het Energieloket Soest.
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EAS: actief energie besparen in Soest
Energie Actief Soest gaat in 2016 weer flink aan de slag met het stimuleren van energiebesparing.
Informeren, verleiden, ondersteunen. Dat is onze drieslag. Op de website vind je informatie, in het
werkplan 2016 lees je over onze plannen en via het Energieloket Soest en onze website bieden we
ondersteuning als je aan de slag wilt. Daarbij zullen we ook in 2016 weer zoveel mogelijk samenwerken
met de gemeente, met andere Soester organisaties en met Soester bedrijven. Daarbij kun je ervan op
aan, dat bij EAS altijd het belang van de inwoners van Soest voorop staat. En wil je ons een keer
persoonlijk ontmoeten of vragen stellen? Op 5 mei staan we op de Oude Ambachtenmarkt.

Samenwerken aan een duurzaam Soest
In de eerste maanden van dit jaar is er op het gebied van duurzaamheid van alles gebeurd in Soest. Bij al
die activiteiten was Energie Actief Soest een drijvende kracht. Daarom zetten we alles even op een rij.

Duurzaamheid in kaart: Stichting Soest Duurzaam
Dat er op het gebied van duurzaamheid veel gebeurt in Soest blijkt uit de interactieve
duurzaamheidskaart op de website van de nieuwe Stichting Soest Duurzaam. Die stichting is een
initiatief van Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid. De stichting ziet voor
zichzelf vooral een functie om duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente Soest samen te brengen en te
ondersteunen. Meer informatie op www.soestduurzaam.nl.

Duurzaamheidsplan 2016-2020 unaniem aangenomen
In de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2016 werd het gemeentelijk Duurzaamheidsplan 20162020, ‘Duurzame meters maken in Soest’, met algemene stemmen aangenomen. Een steun in de rug
voor wethouder Marcel Adriani en de ambtenaren die zich hebben ingespannen om dat voor elkaar te
krijgen. Maar ook voor al die burgerinitiatieven, zoals Energie Actief Soest en voor bedrijven die hebben
bijgedragen. Want voor alle politieke partijen was juist die betrokkenheid van burgers en bedrijven een
belangrijk argument om vóór te stemmen! (zie http://soestduurzaam.nl/nieuws/).

Doorgeven Nieuwsbrief
Ken je mensen in je omgeving voor wie deze Nieuwsbrief interessant kan zijn? Stuur hem dan door!
Belangstellenden kunnen zich abonneren via het aanmeldformulier op onze website.
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