Nieuwsbrief Energiecoöperatie Heumen

Bekijk de webversie

Hieronder lees je het laatste nieuws over onze coöperatie en het
project Zonnepark Teersche Sluispolder. Achter de schermen
gebeurt een hoop. Zo bereiden we met ontwikkelaar GroenLeven
een samenwerkingsovereenkomst voor en wordt binnenkort de
aanvraag voor de vergunning ingediend. Ook organiseren we
dinsdag 31 mei een energiecafé waarbij je van harte welkom bent!

Intentieovereenkomst in
de maak
Energiecoöperatie Heumen en ontwikkelaar
GroenLeven werken aan een
intentieovereenkomst waarin afspraken over
de samenwerking worden vastgelegd. Lees
de update van stuurgroeplid Frans Lenting.

Naar de update

Voorbereiding
vergunningsaanvraag
Ontwikkelaars GroenLeven en Enovos
bereiden samen met ECH en Wiek-II de
vergunningsaanvraag voor Zonnepark
Teersche Sluispolder voor. De aanvraag
wordt naar verwachting eind april of medio
mei bij gemeente Heumen ingediend.

Lees meer

Hoera, een nieuwe
website!
Onze website energiecooperatieheumen.nl
heeft een update gekregen. Vanaf nu is
informatie, bijvoorbeeld over onze projecten,
beter te vinden. We hebben meteen de kans
gegrepen om nieuwe functies te installeren
en alles goed te structureren. Zo kan de
website weer jaren mee! Kijk snel rond.

Bekijk website

Even voorstellen: Sofie
Peters
Vanaf mei krijgt de coöperatie versterking!
Graag stellen we je voor aan Sofie Peters
(21). Zij gaat onze social mediakanalen
Facebook, Twitter en Instagram bijhouden.
Sofie woont sinds kort in Malden en is
opgegroeid in Overasselt. Ze studeert
International Business & Marketing. We zijn
erg blij dat Sofie ECH komt versterken.

Maak kennis met de
communicatiewerkgroep
Energiecoöperatie Heumen heeft een aantal
werkgroepen. De doelen van de coöperatie
haal je namelijk niet zomaar, alleen samen
met enthousiaste leden kom je verder. Eén
van de werkgroepen is de werkgroep
communicatie. Wie zitten erachter?

Ook je huis verduurzamen? Maak gebruik van voorbeeld energierapporten die gemeente
Heumen heeft opgesteld.

Dinsdag 31 mei, 20.00 uur: Energiecafé Heumen. Wat kun je zelf doen nu de energieprijzen de
pan uitrijzen? Bekijk het programma.

Energiecoöperatie Heumen wil lokale duurzame energie realiseren voor
en door inwoners van gemeente Heumen. We willen een zo groot
mogelijk draagvlak van omwonenden en inwoners. Op deze manier
dragen we bij aan een energieneutrale gemeente in 2050. Meer weten?
Stuur een e-mail.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@energiecooperatieheumen.nl toe aan uw adresboek.

