Nieuwsbrief oktober 2021
Zon op dak: lokale en duurzame stroom

We zijn in gesprek met meerdere kansrijke daken: een aantal scholen, een bedrijf en een
sportvereniging. Binnenkort starten we hiervoor met de subsidieaanvraag. Zodra de subsidie is
toegekend gaan we echt van start. Kun je niet wachten om duurzame stroom uit Soest af te nemen?
Schrijf je in via de website: https://soesterenergie.nl/zon/. Zo weet je zeker dat je er als eerste bij
bent.

Elektrische deelauto’s

Niet alleen het opwekken van duurzame energie is belangrijk, maar ook het duurzaam verbruiken
van de energie. Daarom willen wij elektrische deelauto’s beschikbaar maken op een laagdrempelige
manier. Soester Energie least de deelauto van een lokale ondernemer. De kosten van de deelauto
worden verdeeld over de huishoudens die samen de auto willen delen. Zo wordt autodelen wel heel
voordelig en makkelijk! Er komt al een deelauto in de wijken Soestdijk en in Overhees. Wil je ook een
auto meedelen? Laat het ons weten via de website: https://soesterenergie.nl/deelauto/

Activiteiten duurzaamheidsweek
In de week van de duurzaamheid (4 – 10 oktober) lanceert Soester Energie meerdere activiteiten.
Genoeg om je de komende maanden mee bezig te houden.
- Soest(erberg) Zet m op 60. Wist je dat je gas kan besparen door de temperatuur van de
CV ketel te verlagen? Dit kan wel 60 euro per jaar aan stookkosten schelen én is binnen een
minuut gebeurd. Op onze website vind je informatie over deze actie. Wil je weten of je met
minder dan 60 graden je huis kan verwarmen? Meld je dan aan voor het onderzoek: We
onderzoeken dit stookseizoen of het lager zetten van de cv-temperatuur het wooncomfort
beïnvloed. We kijken daarbij onder andere naar type woning en of de woning al dan niet
geïsoleerd is. Dan kan blijken dat voor de ene woning 70 graden het maximaal haalbare is en
voor een andere woning wellicht 40 graden. Meer info en inschrijven
via: https://soesterenergie.nl/zetmop60/. Deze actie wordt in samenwerking met de
energiecoaches van Energie Actief Soest georganiseerd.
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Gratis workshop koken op inductie en €100,- bij aanschaf van een inductie
kookplaat. Ervaar hoe het is om op een inductiekookplaat te koken. In oktober organiseert
Soester Energie een kookworkshop bij Ouderland Keukens Soest. We verkennen de
voordelen van het koken op inductie. En een professionele kok helpt ons om lekkere
gerechten klaar te maken. Deelnemen aan de kookworkshop is gratis. Wil je ook meedoen
met de kookworkshop? Of wil je een kookworkshop bij jou in de buurt? Laat het weten via
info@soesterenergie.nl. De workshop vindt plaats op 28 oktober vanaf 17 uur.
Buurtenergiemeter: Bewoners van Soesterberg, Overhees, ’t Hart kunnen exclusief één
van de 80 gratis buurtenergiemeters krijgen. Daarmee deel je inzichten met andere
deelnemers: op een online dashboard zie je anoniem het stroom- en gasverbruik van
buurtgenoten die ook meedoen. Je ontdekt uitschieters in energieverbruik en de kansen om
energie te besparen. Meer info via https://soesterenergie.nl/buurtenergiemeter/

Rondleiding HR++ glas: Wil je weten wat de voordelen zijn van HR++ glas, en zien en
voelen wat het precies is om nieuwe kozijnen of glas te laten installeren? Wij organiseren
een rondleiding bij buurtbewoners van Overhees. Schrijf je in via info@soesterenergie.nl.

Duurzame warmte in Overhees

In maart hadden we een succesvolle bewonersavond in Overhees over de mogelijkheden. We
bespraken de mogelijkheid van duurzame warmte voor de wijk. Komende tijd organiseren we
themasessies om de verschillende mogelijkheden en technieken te bespreken. Ook organiseren we
excursies naar initiatieven die al verder zijn met een bepaald thema. Doe je mee? Laat het weten via:
https://soesterenergie.nl/overhees/

Gezamenlijke inkoopactie isolatie en glas

Wil je ook aan de slag om je huis te verduurzamen? Doe dan mee met de gezamenlijke inkoopactie
isolatie en glas. Meer comfort en een lagere energierekening. Deze actie is in samenwerking met de
gemeente Soest, Energieactief Soest, en de bedrijvenalliantie. In November stuurt de gemeente
Soest brieven naar iedere woningeigenaar in de gemeente om je te informeren. Houd je brievenbus
dus in de gaten! Weet je niet goed welke maatregelen interessant zijn voor je huis? Neem dan
contact op met een energiecoach: zij komen gratis bij je thuis om een energiescan van je woning te
maken. Zo ben je goed voorbereid voor de inkoopactie. https://www.energieactiefsoest.nl/lokaaladvies/

Liever zelf aan de slag?

Kijk dan op onze website hoe je nu al stappen kan zetten voor een beter klimaat
https://soesterenergie.nl/zelf-aan-de-slag/.

