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Beste leden van de Coöperatie Duurzaam Maasgouw, 

Er zijn nog veel inwoners die twijfelen om energiebesparende maatregelen te nemen. Vaak omdat ze er niet 
van overtuigd zijn, of het echt wel wat oplevert, of dat er nog zoveel onzekerheden zijn, of, of, …. 
“Van het gas af” is ook nogal een ingreep. Voor nieuwbouw is dat een heel ander verhaal dan voor bestaande 
woningen, voor woningen gebouwd vóór 1990 en na die datum. Welke alternatieven voorziet de overheid en 
met welke oplossingen en technieken komt de markt nog?  
Maar ondertussen tikt de stroom- en gasmeter bij jou en mij hard verder. Toch kunnen we tussentijds 
maatregelen nemen waarvan je nu direct al kunt profiteren, die snel terugverdient zijn, en die je ook nog direct 
meer wooncomfort laten ervaren, en je energiekosten terugdringen. Die ook toekomstige, en mogelijk dure en 
ingrijpende, maatregelen niet blokkeren. Waar je nooit spijt van krijgt. Z.g. “no regret” maatregelen. Maatregelen 
die direct lonend zijn. Je móet nu verder lezen, anders doe je je mogelijk zelf tekort! 

Kortingsactie op energiebesparende artikelen 
De coöperatie heeft zich tot doel gesteld Maasgouw te verduurzamen. Dat kan al bereikt worden met kleine 
besparingsmaatregelen. We zijn er in geslaagd dat u via de coöperatie een hele reeks van die kleine 
maatregelen met een kortingbon 20% goedkoper kunt aanschaffen. De kortingbon “haalt” u af op onze website. 
De coöperatie is geen winkel, we verkopen niets, we hebben iets voor u geregeld. 
Als eerste (hopelijk toekomstig nog meer) voor iedereen: 

 SpeedComfort - radiator ventilator: meer comfort, hoger rendement uit je radiator of convector, 
besparing stookkosten. (maakt ook lagere verwarmingswater-temperatuur mogelijk) 

 CV-inregelkit: zelf je CV-systeem inregelen, gelijke doorstroom door je radiatoren, elke radiator warm, 
comfortverbetering, lagere verwarmingswater temperatuur instellen, hoger ketel-rendement, 
gasbesparing 

 HomeBox: tochtdichte geïsoleerde brievenbus 

 Veel energiebesparende kleine artikelen uit het assortiment van de HUBO-winkeliers in Maasbracht en 
in Heel: o.a. tochtstrips, raamfolie, led-verlichting, etc. 

Ga naar: www.duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen. voor meer informatie, je kortingscode en/of je HUBO-
kortingsbon, bestel op de website van de leverancier en/of ga naar de HUBO-winkel. En vertel je buren en 
familie (in Maasgouw) dat ze allemaal die kleine besparingsmaatregelen met 20% korting kunnen kopen. En als 
ze dan toch 20% besparen misschien ook lid kunnen worden van de coöperatie! 
(en bewaar je factuur en kassabon nog even! zie hieronder) 

RRE: Regeling Reductie Energiegebruik = energiesubsidie voor kleine energiebesparings-maatregelen 
Samen met de gemeente hebben we de bovengenoemde regeling aangevraagd en gekregen! Op dit moment 
moet je helaas nog even wachten tot de gemeente de regeling operationeel heeft: d.w.z. je ook nog subsidie 
kunt krijgen op je aankoop van de aangebrachte/uitgevoerde besparingsmaatregelen! Over de voorwaarden en 
de subsidie-hoogte discussiëren we momenteel. Ook of we nog iets kunnen regelen voor huurders, omdat 
vreemd genoeg, de RRE-regeling alleen bedoeld is voor bewoners van een eigen woning!? De buurgemeenten 
Roerdalen, Echt-Susteren, Leudal en Weert zijn er al uit, en hebben een vrij ruime regeling, die volledig 
uitgevoerd wordt door hun energie-coöperaties. We proberen er alles aan te doen dat ook Maasgouw tot een 
wijs besluit komt. 

Campagne  
Een verplicht onderdeel van de hierboven genoemde RRE-regeling is een voorlichtingscampagne. Met o.a. de 
elementen “bewustwording”, “voorlichting”, “energieadvies” en “subsidie- en financieringsmogelijkheden”. 
Minimaal één in elke kern van de gemeente Maasgouw. De coöperatie kan hiermee direct beginnen zodra we 
met de gemeente overeenstemming hebben bereikt. De coöperatie heeft al 3 presentaties geboekt die we hoe 
dan ook geven: voor de “dorpsraad Wessem”, voor de “Buurtvereniging Rozenberg” in Heel en voor de 
“Stichting Vrienden van de Fanfare Eensgezindheid” in Maasbracht. Het gaat er om zoveel mogelijk inwoners te 
bereiken om hen te informeren, te adviseren en de voordelen van een coöperatie te bieden. 

Oproep 
Bent u lid van een sportvereniging? Of een buurtvereniging? Elke vereniging weet hoe moeilijk het is inwoners 
te bereiken, te binden en te blijven interesseren en enthousiasmeren. We hebben dezelfde doelgroep.  
Kunnen we dan iets voor elkaar betekenen? Als coöperatie geven we graag een presentatie over bijv. 
energiebesparing, energie-opwekking, hoe verloopt het proces als we toekomstig van het gas af moeten, welke 
technische oplossingen beschikbaar zijn, wat doen we in een energiescan, wat leveren we met een 
energieadvies, enz.  Samen een voorlichtingsavond organiseren? Neem dan contact op: 0648 60 63 63 
En ……… wie komt ons helpen? We waarderen je sympathie. Maar nog meer als je ons echt komt helpen ! 
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