Samen - Lokaal - In eigen hand
Energie uit eigen stad is zoveel leuker! Vrijstad Energie is de energiecoöperatie voor en door inwoners van
Culemborg. Wij gaan zoveel mogelijk energie besparen en de rest lokaal en duurzaam opwekken. Kortom:
een betaalbare, betrouwbare energievoorziening die we samen, stap voor stap, realiseren. Doe je mee?
Er gebeuren al mooie dingen in Culemborg.

Vorig jaar hebben 20 Culemborgers samen 100 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Koningin
Wilhelmina College. Zie www.opgewektinculemborg.nl

Bewoners van EVA Lanxmeer hebben hun eigen
wijkwarmtebedrijf Thermo Bello.

De Gelderlandfabriek heeft een eigen, schone warmteketel, die wordt voorzien van snoeihout uit de stad zelf.

De Bloemenbuurt, Terweijde & Achter ’t Zand zijn aan
de slag met energiebesparing. Woningeigenaren kunnen
samen, dus goedkoper investeren in isolatie of zonnepanelen. Www.maakjehuishoom.nl

Een werkgroep onderzoekt de mogelijkheden voor
gebruik van waterkracht.

We werken samen met Friss aan de verduurzaming
van bedrijventerrein Pavijen.
Samen met elkaar
Met coöperatie Vrijstad Energie willen we samen met anderen werken aan de uitbouw van deze & nieuwe initiatieven. Zo onderzoeken we met de gemeente de mogelijkheden voor nieuwe collectieve zonnedaken, zodat ook mensen zonder geschikt eigen dak hun eigen zonnestroom kunnen opwekken.
Vrijstad Energie is een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid (B.A.). Als de coöperatie onverhoopt
failliet gaat, kunnen de leden aansprakelijk gesteld worden voor de tekorten, tot het aangegeven maximumbedrag. Reden hiervoor is de mogelijkheid – met voorafgaande goedkeuring van de Ledenvergadering – bankleningen aan te gaan om eventuele grote projecten voor duurzame energie te kunnen realiseren. Want we zijn niet vrij van ambities!
Initiatiefnemer Han
Horstink:
“Ik wil de
aarde
leefbaar houden. Daarom zet ik
me in voor schone en duurzame
energie. Met een lokale coöperatie stimuleren we ook nog
eens de plaatselijke werkgelegenheid en economie.”

Waarom lid worden?






Om steun te geven aan de energietransitie in Culemborg & mee te denken over de richting
Om mee te doen aan concrete projecten voor duurzame energie of energiebesparing
Om te investeren in duurzame energieprojecten
Om als vrijwilliger een actieve bijdrage te leveren
Om een stem te hebben in de Ledenvergadering

Jaarlijkse contributie particulieren: € 10,00
Vul nu het aanmeldformulier in & stuur het op!

Vrijstad Energie : F. van Eedenlaan 30, 4103 WB Culemborg - info@vrijstadenergie.nl - Tel. 06—1067 1846

