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Nieuwsbrief CDM – November 2019 
 

Beste Leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, 

 

Bij uw aanmelding als lid van de Coöperatie - uw coöperatie - heeft u aangegeven dat u per email 

van tijd tot tijd geïnformeerd wilt worden over de ontwikkelingen en werkzaamheden in de 

coöperatie. Wij hebben daar nog niet veel gebruik van gemaakt. Na onze nieuwsbrief in oktober bij 

deze dan enkele punten die we nu onder uw aandacht willen brengen. 

Nieuwe energieadviseur 
Michel Knoester en John Wilms hebben aangegeven, beide om persoonlijke redenen, geen bijdrage 

meer te kunnen leveren in het opstellen van energieadviezen. (ETAM-adviezen). 

Per direct zal Jan Geraeds (Heel) de energieadviezen verzorgen. Jan is een 

gecertificeerde en ervaren EPA1-adviseur en zal zo snel mogelijk de achterstand in 

de uitvoering van die adviezen, weg werken. Jan zal met iedere aanvrager contact 

opnemen en een afspraak maken voor een woningopname om uw energie- en 

comfortsituatie in kaart te brengen. Om u vervolgens te adviseren over de 

mogelijkheden die te verbeteren. Jan verwacht 1 tot 2 adviezen per week te 

kunnen uitvoeren. 

Gezien de omstandigheden zijn we ook nog niet toegekomen aan de “na-zorg” op de tot nu toe 

uitgebrachte adviezen. Ook voor die terugkoppeling gaat Jan Geraeds zorgen. Heeft u een 

energieadvies aangevraagd, dan kunt u binnenkort een telefoontje van Jan Geraeds verwachten. 

Nieuwe subsidieactie voor kleine besparingsoplossingen 
De gemeente Maasgouw en onze Coöperatie Duurzaam Maasgouw hebben bij de Rijksoverheid een 

subsidieaanvraag gedaan, waarvan elke inwoner van Maasgouw op een heel eenvoudige manier kan 

profiteren: als de aanvraag toegekend wordt is er per woning maximaal €90 beschikbaar op vertoon 

van een rekening, waarop de aankoop van een of meerdere “besparings-producten” vermeld staan. 

Er wordt een lijst opgesteld welke soort producten hiervoor in aanmerking komen. Te denken valt 

aan: o.a. tochtstrips, radiatorfolie, LED-lampen, radiator-ventilator, gelijkstroom ventilator, een cv-

inregelkit, etc. De coöperatie zoekt momenteel uit of we op de een of andere manier leden van de 

coöperatie nog een voordelige inkoopmogelijkheid kunnen aanbieden. De gemeente en de 

coöperatie zullen u informeren hoe e.e.a. dan georganiseerd wordt.  

Uiterlijk medio december weten we óf en hoeveel subsidie toegekend wordt. Het zou mooi zijn als 

we per 1 januari 2020 van start kunnen gaan. 

  

                                                           
1 EPA = Energie Prestatie Advies: bestaat uit een energie-index en een energielabel. De energie index 
zegt iets over de energiezuinigheid van een gebouw. De energie index wordt vooral gebruikt door 
woningcorporaties voor het bepalen van de punten volgens het Woning Waardering Stelsel. Het 
energielabel (of vereenvoudigd label) is verplicht bij verkoop of verhuur van een woning. Het 
energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m 
G. --- Voor de duidelijkheid: het energieadvies van de coöperatie (ETAM=Energie Transitie Advies 
Maasgouw) is geen EPA en heeft geen functie bij de verkoop of verhuur van uw woning. 
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Bestuurlijke zorgen 
De bestuursleden John Wilms en Michel Knoester hebben aangegeven, elk door persoonlijke 

omstandigheden, ook hun bestuurswerkzaamheden te moeten neerleggen.  

John en Michel waren ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de energieadviezen. In die 

vacature hebben we kunnen voorzien. (zie hier boven) 

Maar we zoeken nu dringend leden die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie. 

We zien heel veel uitdagingen die om inbreng van standpunten, wijsheid en daden vragen. Neem 

contact op met Chris Hamans (0648606363) of met Paul Op het Veld (0644312400) die u graag meer 

informatie geven. 

Projecten 
Zoals alle leden in de informatie van 18 oktober j.l. hebben kunnen lezen, werkt de coöperatie hard 

aan een haalbaarheidsstudie om te bepalen of het technisch en economisch haalbaar en wenselijk is, 

de inwoners van Maasgouw ook te kunnen laten profiteren van groene stroom, die opgewekt wordt 

in twee kleine zonneweides in de gemeente Maasgouw. Op basis van deze haalbaarheidsstudie 

bepalen de leden of dat wenselijk en verantwoord is. Momenteel ligt het dossier bij de gemeente die 

ons de mogelijkheden en (rand-)voorwaarden moet aangeven. Op die gegevens moeten we nog 

wachten om de studie te kunnen afronden en om dan aan de initiatiefnemers en aan de leden te 

kunnen voorleggen of we die projecten moeten gaan uitvoeren. 

Het andere project, dat we in oktober ook al genoemd hebben, is een samenwerkingsproject met de 

coöperaties van Roerdalen, Echt-Susteren, Roermond en Swalmen om ook voordelig groene stroom 

te kunnen betrekken van een groot zonnepark, aan te leggen op de (voormalige) vuilstort van 

Montfort.  

Website 
Onze website wordt goed bezocht. Maar helaas nauwelijks of veel te weinig door inwoners van 

Maasgouw! De technische informatie en besparingstips worden veel en lang bekeken. We krijgen 

zelfs aanvullende vragen uit Maarheeze, Breda en Edam.  

Dat roept bij ons ook vragen op.  

Bij gebrek aan man/vrouw-kracht schiet de communicatie er naar de leden en naar de inwoners van 

Maasgouw er vaak bij in. Wie niet weet en niet geattendeerd wordt op het bestaan van onze website 

komt alleen bij gericht zoeken of toeval op de site. We hebben met de gemeente alvast afgesproken 

dat ook de gemeentelijke website ons beter bekend maakt.  

Maar ook zelf willen we minimaal onze leden laten weten wat u op www.duurzaammaasgouw.nl 

kunt vinden. Daarvoor informeren of attenderen we u van tijd tot tijd per email over specifieke 

onderwerpen, ontwikkelingen of nieuwtjes op onze website www.duurzaammaasgouw.nl    

 

En gezien de eerder genoemde Nieuwe Subsidieactie kunt u misschien al eens kijken op onze website 

naar de lijst met 32 besparingsmogelijkheden. In die lijst staan ook de kleine besparingsmaatregelen 

in die u straks wellicht met die €90 subsidie helemaal of nagenoeg gratis kunt uitvoeren! U ziet dan 

ook welke besparingsmogelijkheden de maatregelen opleveren en hoe ze bijdragen aan 

comfortverbetering. Bovendien staan er overal op de website verwijzingen (links) naar andere 

informatiebronnen over energiebesparing. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen ten aanzien van deze nieuwsbrief of vragen in het algemeen, neem dan contact op. 

Dat kan via de telefoonnummers 0648606363 of 0644312400. Maar ook via het contactformulier op 

onze website en per email info@duurzaammaasgouw.nl  

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B31644312400&hl=nl&authuser=1
http://www.duurzaammaasgouw.nl/
http://www.duurzaammaasgouw.nl/
https://duurzaammaasgouw.nl/duurzaamheid/nu-morgen-later/
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B31644312400&hl=nl&authuser=1
https://duurzaammaasgouw.nl/footer/contactformulier/
mailto:info@duurzaammaasgouw.nl

