Samen duurzame energie
opwekken met de

De Energie Coöperatie Bunnik:
Is een coöperatieve vereniging die als doelen
heeft:
•
•
•

Meer duurzame energie op te wekken voor
en door de inwoners van Bunnik, Odijk en
Werkhoven;
Leden te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en het verminderen
van hun gasgebruik;
De energietransitie bereikbaar te maken
voor alle huishoudens.

Meer weten?
Bezoek onze website www.energiebunnik.nl
Of mail ons op info@energiebunnik.nl

Wat is de relatie met de Energiegroep Bunnik?
Alle activiteiten van de Energiegroep zullen
worden voortgezet onder de vlag van de Energie Coöperatie Bunnik.
Is de Energie Coöperatie Bunnik een onderdeel van de gemeente Bunnik?
Nee. Bij sommige activiteiten werken we nauw
samen met de gemeente, maar ieder vanuit
een eigen verantwoordelijkheid.
Wie bestuurt de Energie Coöperatie Bunnik?
De leden van de coöperatie bepalen samen het
beleid via de Algemene Ledenvergadering, de
bestuursleden zijn gekozen en kun je vinden op
onze website.

Daarom gaat de Energie Coöperatie Bunnik:
•
•
•
•
•

Nieuwe zon- en windprojecten in de regio
ontwikkelen;
Leden de mogelijkheid bieden om te investeren in zulke projecten tegen een gezond
rendement;
Samen met lokale bedrijven werken aan
duurzame oplossingen voor onze woningen;
Woningeigenaren en huurders adviseren over
de aanpak van hun woning;
De belangen van onze leden behartigen bij de
transitie naar aardgasloze verwarming;

Uw steun is daarbij belangrijk!
•
•
•
•
•
•

Inkoopacties voor zonnepanelen en woningisolatie voor huiseigenaren;
Warmtescans die de warmtelekken van een woning in beeld brengen;
Huiskamerbijeenkomsten voor woningeigenaren;
Informatieavonden over gasloos wonen, zonnepanelen en woningisolatie;
Opleiding van energie-ambassadeurs die mensen kunnen ondersteunen bij de aanpak van hun
woning;
Ontwikkeling van twee zonnedakprojecten met
meer dan 500 zonnepanelen in Bunnik en Werkhoven;
Overleg met de gemeente en andere organisaties
om belangen van inwoners te behartigen in de
energietransitie;

Wat hebben we eerder al gedaan?

•

Als Energiegroep Bunnik hebben we in de afgelopen
jaren al verschillende acties uitgevoerd om huishoudens te helpen met energiebesparing en duurzame
opwekking:

Deze activiteiten willen we de komende jaren voortzetten en verder uitbreiden.

www.energiebunnik.nl

Word lid van onze coöperatieve vereniging
zodat u:
•
•
•
•

Kunt deelnemen aan alle activiteiten die we
ondernemen zoals inkoopacties, warmtescans en huiskamerbijeenkomsten.
Voorrang én een goed rendement krijgt
bij investering in lokale duurzame energie
projecten (in ontwikkeling).
Lokaal opgewekte duurzame energie geleverd kunt krijgen (in ontwikkeling)
Mee mag beslissen over onze toekomstige
projecten en activiteiten.

Het lidmaatschap van de Energie Coöperatie
Bunnik kost slechts € 15 per jaar.
Schrijf u nu in op energiebunnik.nl/word-lid

