
lntentieverklaring tot nauwere samenwerking om
energiebesparing onder inwoners te stimuleren
Stichting Wonen Limburg

Wonen Limburg heeft als doel om huidige en toekomstige bewoners een betaalbare woning te
bieden. Dit bereikt zij onder anderen door op grote schaal woningen te isoleren. Maar ook door met
haar energiecoaches bewoners te informeren over de impact van eigen invloed op het
energieverbruik en de woonlasten. Het overdragen van kennis en ter beschikking stellen van tools
helpen de bewoners om zelf gemotiveerd aan de slag te gaan en geeft een gevoel van regie op de
eigen situatie.

WeertEnergie

WeertEnergie is een coöperatieve vereniging van inwoners uit de regio Weert, die samen betaalbare,
eigen en duurzame energie willen opwekken en leveren. Hierdoor krijgen de inwoners meer invloed
op de eigen rekening, welke energiebronnen er gebruikt worden we en hoe eventuele winsten weer
ingezet worden om de eigen leefomgeving te verbeteren. Naast zelf energie op te wekken heeft
WeertEnergie ook als doel inwoners van Weert te helpen hun energierekening te verkleinen door
hen te adviseren in besparingsmaatregelen. De gemeente Weert en WeertEnergie hebben de
afgelopen twee jaar samengewerkt binnen het project Warm Wonen in Weert. Dit project is
voornamelijk gericht op de particuliere woningbezitters en dan ook nog op het nemen van
maatregelen aan de woning.

Gemeente Weert

De gemeente Weert heeft als doel om in 2O4O energieneutraal te zijn. Dit kan alleen samen met de
inwoners van Weert. Zij zijn verantwoordelijk voor ca.l/3 van de totale energiebehoefte in Weert.
De gemeente zet in op grootschalige energiebesparing. Door inwoners te informeren en faciliteren
wil zij de bewustwording vergroten en inwoners stimuleren aan de slag te gaan.

De gemeente Weert, stichting Wonen Limburg en de coöperatieve vereniging WeertEnergie zijn
voornemens de komende drie jaar nauwer te gaan samenwerken aan hun doelstellingen binnen het
project Warm Wonen Weert. Met name om de energiebesparing onder inwoners van Weert te
stimuleren. Zij doen dat onder het motto "Dat wat je bespaart, hoef je niet op te wekken".

De drie organisaties bundelen hun ervaringen, kennis en tools in het enthousiasmeren van de
inwoners om energiebesparende maatregelen te nemen. En zetten in gezamenlijkheid de

energiecoaches en energieadviseurs in voor alle inwoners van Weert. Door de samenwerking wordt
het mogel'tjk om nog beter per wijk te gaan werken en gezamenlijk zowel huurders als particuliere
woningbezitters gelijk aan te spreken. Zo komt er per wijk of buurt een goed overzicht van wat er
allemaal in die wijk kan of al gebeurd is. Ook openen de partijen een flisiek energieloket in de
Buurtwinkelvan Wonen Limburg aan de Wilhelminasingel L75a in Weert. Bij een succesvoltraject
leiden we in de toekomst nog meer energiecoaches op om de inwoners van advies te kunnen
voorzien.
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