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Eerste nieuwsbrief 
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van Energie Actief Soest. Via deze weg willen wij u graag informeren over 
de mogelijkheden om uw woning energiezuiniger te maken. Een energiezuinige woning is immers belangrijk voor 
het milieu en goed voor uw portemonnee! En daarnaast maakt het uw huis comfortabeler. Op onze website 
www.energieactiefsoest.nl vindt u veel tips en informatie daarvoor.  

Heeft uw huis al een “warme jas”? 
In november 2014 organiseerde Energie Actief Soest een informatieavond over spouwmuurisolatie. Een groot 
aantal mensen lieten zich in het gemeentehuis informeren over de mogelijkheden. Hieruit ontstond een 
werkgroep, die  heeft uitgezocht wat de beste opties zijn. En of een gezamenlijke aanschaf financieel wat op kon 
leveren. De werkgroep heeft zijn werkzaamheden afgerond en aan alle belangstellenden (inmiddels al meer dan 
30) de informatie opgestuurd. Wilt u meer weten of nog meedoen?  http://www.energieactiefsoest.nl/actie-
warme-jas.html. 

Energielabel 
Rond 6 februari ontvingen alle woningeigenaren van Soest hun energielabel. Meer informatie over dat label vindt 
u op onze website. Inmiddels is dit label onderwerp van verschillende discussies. Energie Actief Soest richt zich, 
samen met de gemeente, vooral op de zonnige kant van het label. Het is een moment om stil te staan bij de 
“energiezuinigheid” van uw woning. Waar liggen de mogelijkheden om uw huis (nog) energiezuiniger te maken? 
Wilt u daar meer over weten? Kijk dan op http://www.energieactiefsoest.nl/informatie.html.  

Campagne  
In 2015 zal Energie Actief Soest energiebesparing en het gebruik van duurzame energie onder de aandacht 
brengen in heel Soest. Omdat niet iedereen de tijd, kennis of aandacht heeft om dit aan te pakken, willen we 
mensen helpen om hier mondig in te worden. Dat doen wij in goede samenwerking met de gemeente en allerlei 
organisaties in Soest: Wijk Bewoners Teams, Bedrijven Platform Duurzaamheid, sportclubs, kerken, culturele 
instellingen, scholen, enzovoort. Dus mogelijk komt u ons daar ook tegen! 
Lees meer over de campagne op www.energieactiefsoest.nl/campagne-2015.html. 

Duurzaamheidsplan 2014-2018 gemeente Soest 
Op 19 maart aanstaande komt op het Gemeentehuis de Raad bijeen en wordt het nieuwe “Duurzaamheidsplan 
2014-2018” besproken. Bij de totstandkoming van dat plan zijn inwoners van Soest, onder meer via Energie Actief 
Soest, en bedrijven in Soest, via het Bedrijven Platform Duurzaamheid, betrokken. Het is de bedoeling dat het een 
actieve avond wordt, waarin de Raad haar bijdrage levert aan het plan. Onder leiding van een gespreksleider 
worden er pitches gehouden rondom de thema’s energie, water, natuur, mobiliteit en voedsel/consumenten. Ook 
Energie Actief Soest zal een toelichting geven over haar activiteiten. U kunt de bijeenkomst bijwonen op de 
publieke tribune, de avond start om 19.30 uur. 
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Bedrijvenbijeenkomst 
Op dinsdag 17 februari jl. waren 18 Soester bedrijven aanwezig bij een informatiebijeenkomst van het Bedrijven 
Platform Duurzaamheid. Die bijeenkomst was bedoeld om te peilen of bedrijven in Soest geïnteresseerd zijn in 
samenwerking om te komen tot een mooi aanbod aan inwoners van Soest, gericht op energiebesparing. 12 van 
de 18 bedrijven gaan in ieder geval door. Wordt dus vervolgd. Meer over het Bedrijven Platform Duurzaamheid 
vindt u op www.zakelijksoest.nl/duurzaamheid.  
 

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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