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Energie voor 
onze toekomst

In deze brochure vind je informatie over:

Een aardgasvrije gemeente    2

De energieadviseur    3

Zelf zon oogsten    4

Isolerend glas    5

Klimaatsubsidie     6

100% groene energie uit eigen buurt     7

Hoe kan ik dat allemaal betalen?     8

Investeren in een duurzame samenleving    9

Samen aan de slag in jouw wijk    10

Meedoen met Energie Gilze Rijen    12

Aan de slag met energiezuinig wonen en leven en onze klimaat-
bestendige toekomst in Gilze, Rijen, Molenschot en Hulten.

“Er is geen planeet B, we moeten zuinig zijn op de aarde”. Deze quote 

van Andre Kuipers is actueler dan ooit, blijkt uit het recente en alarme-

rende klimaatrapport van IPCC. De opwarming van de aarde gaat nog 

sneller dan we dachten. Toch voelt het soms alsof we hier weinig aan 

kunnen doen. Niets is minder waar. Want elk stapje is er een en al onze 

stapjes bij elkaar opgeteld, betekenen juist heel veel. Dus doe vooral 

mee met alle acties die we in onze gemeente hebben. Kijk bijvoorbeeld 

eens naar de energiebespaaractie van EGR. 

Met een advies op maat begin je al snel met energie besparen en  

is de eerste stap gezet!

Ariane Zwarts
Wethouder voor Duurzaamheid en Energietransitie



Warmtescan
Veel energie gaat verloren door
slechte kierdichting (tocht) 
en slechte isolatie. Met een 
warmtebeeldcamera kan je de 
plekken vinden waar warmte 
verloren gaat en kou binnen 
komt. Deze warmtescans voeren 
wij GRATIS uit bij inwoners 
van onze gemeente. Zo maken 
we de zogenaamde warmte-
lekken zichtbaar. Wij hebben 
ook materialen bij ons, zodat je 
direct aan de gang kunt gaan 
met energie besparen. Wil je 
liever een uitvoerig persoonlijk 
energierapport? Lees dan 
hiernaast de mogelijkheden van 
ons energieadvies.

Voorbeeld warmtescan
Hierboven een voorbeeld van 
twee huizen met doorlopende 
spouwmuur. Het rechter huis heeft 
spouwmuurisolatie (blauw vlak), 
het linker niet. Te zien is dat de 
spouwmuurisolatie uitgelopen is 
naar het linker huis.

Transitievisie Warmte 
We onderzoeken hoe we als gemeente de overstap 
kunnen maken naar een aardgasvrije samenleving. In de 
Transitievisie Warmte komt te staan welke alternatieven 
er zijn voor aardgas in Gilze en Rijen. We hoeven niet 
allemaal direct onze huizen aardgasvrij te maken. Maar 
we moeten nu wel de eerste stappen zetten om ervoor te 
zorgen dat we in 2050 aardgasvrij zijn. De visie schrijven 
we niet alleen. We hebben inwoners en belanghebbenden 
gevraagd om met ons mee te denken. Eind 2021 
behandelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte. 

Een gefaseerde aanpak
Omdat we op tijd starten, kunnen we stap voor stap 
over. Dat noemen we een gefaseerde aanpak. Zo kan 
iedereen stappen zetten op het moment dat dit past bij 
hun persoonlijke situatie, de techniek en de woning. 
We zoeken daarin naar aansluiting bij natuurlijke 
overgangsmomenten zoals verhuizing of verbouwing. 

Wat kun je al doen?
Ga je in de komende periode verbouwen of verhuizen, 
denk dan aan isolatie. Neem je een nieuwe keuken of 
kookplaat, dan is het slim om meteen over te gaan op 
elektrisch koken. Inductie is hiervoor de meest logische 
optie. Het overstappen op dit soort momenten zorgt 
ervoor dat er later geen extra uitgaven nodig zijn. Verder-
op in deze folder en op de website van het Energieloket 
https://regionaalenergieloket.nl/gilze-en-rijen kunt u 
informatie vinden over subsidies en leningen.

De energieadviseur 
helpt je graag op weg
Energieadvies

Hoe gaat zo’n energieadvies? 
Een adviseur van Energie Gilze Rijen komt bij je langs en je loopt samen de 
woning door. Jullie bespreken alle wensen, vragen en mogelijkheden om het 
huis te verduurzamen. Je ontvangt een persoonlijk rapport waarin je kunt 
zien wat je kunt doen om het huis energiezuiniger te maken. Jijzelf bepaalt 
wat je wilt en kunt aanpakken.

Een energieadvies aanvragen
1. Stuur een e-mail naar besparen@energiegilzerijen.nl met jouw 

adviesverzoek en telefoonnummer. 
2.  Stort € 25,- op de bankrekening van Energie Gilze Rijen NL67 RABO 0105 

3202 85 onder vermelding van naam, postcode en huisnummer.
3. Na betaling neemt een van onze energieadviseurs contact met je op om 

een afspraak te maken.

Behoefte aan begeleiding bij het vervolg?
Dat kan! Bespreek dat ook met de energieadviseur. Die kan je vertellen hoe je 
voor nog eens € 25,- verdere begeleiding kunt krijgen.

Leystromen
Huurders van Leystromen kunnen gratis energieadvies krijgen door een 
e-mail te sturen naar besparen@energiegilzerijen.nl onder vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer. Geef daarbij aan dat je klant bent van 
Leystromen. Het advies wordt gesponsord door de gemeente Gilze Rijen en 
Leystromen.

Zijn er subsidiemogelijkheden?
Ja, er zijn subsidiemogelijkheden. De subsidieregeling voor isolatie-
maatregelen staan op de website van de RVO, www.rvo.nl/isde.  
Je energieadviseur helpt je graag verder.

Op weg naar een aardgasvrije gemeente!
Bespaar komende winter 
meer dan €100,-!

Informatie? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl Energieadvies? Stuur een e-mail naar besparen@energiegilzerijen.nl2 3

Om verdere gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, is het belangrijk dat we nu onze impact 
op het milieu inperken. Daarvoor is in 2019 het Nederlandse Klimaatakkoord opgesteld. Hierin staat 
dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen, of om mee 
te koken. Dit is voor veel mensen nog een grote stap die veel vragen oproept. Want welke alternatieven 
zijn er beschikbaar en wat past het beste bij jouw woning? Gemeente Gilze en Rijen werkt aan een 
Transitievisie Warmte om antwoorden te geven op deze vragen. 

We zetten de eerste stappen 
    om in 2050 aardgasvrij 
      te zijn.



Wat kost dat?
Zonnepanelen zijn niet duur! De prijs valt in de praktijk erg mee, voor 
ons project hanteren we ter indicatie de volgende prijzen. Dit is inclusief 
installatie, uitgaande van een standaard opstelling op een schuin dak.

Interesse? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl

Geen geschikt dak maar wel elektriciteit 
opwekken met zonnepanelen?
Doe mee aan één van onze postcoderoos-projecten. Energie Gilze 
Rijen maakt van bedrijfsdaken zonnecentrales. Met behulp van de 
Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) wordt een 
rendement van ongeveer 5% op de investering behaald, én je produceert 
zonne-energie ter compensatie van je eigen stroomverbruik. 

Bij postcoderoos-projecten moet jouw woning in de postcodegebieden 
liggen rond de opstellingsplaats van de panelen. Je neemt deel door 
één of meerdere zonnepanelen in het project te kopen. Voorwaarde voor 
deelname is dat je lid bent van Energie Gilze Rijen (€ 10 per kalenderjaar). 
Het lidmaatschap van de betreffende postcoderoos-coöperatie is gratis.

Vrijblijvend inschrijven kan via 
onze website of info@energie-
gilzerijen.nl. Bij aanmelding 
vermeld je je adres en postcode. 
Je krijgt dan nadere informatie 
over de eisen aan deelname en 
de te verwachte kosten. 

Zonnepanelen? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl Isolatie? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl

Zelf zon oogsten
Energie Gilze Rijen gaat door met een collectief zonnepanelen-
project voor particulieren. Door je bij ons aan te melden, kunnen 
we je een scherp tarief bieden. Belangrijker nog is dat je een 
lokaal aanspreekpunt hebt voor de installatie.

Aantal Capaciteit Kosten *) 

  6 panelen  2010 Wp  € 2.412,-  ca.  €1,20  per Wp
10 panelen  3350 Wp  € 3.685,-  ca. € 1,10  per Wp
16 panelen  5360 Wp  € 5.360,- ca. € 1,00  per Wp
24 panelen  8040 Wp  € 7.638,-  ca. € 0,95  per Wp

Op dit moment zijn de prijzen door chipstekorten en transport-prijzen onderhevig aan 
sterke schommelingen. Energie Gilze Rijen overlegt met de uitvoerder welke panelen en 
omvormers tegen een redelijke prijs voorhanden zijn.

*) 

Sociale 
Postcoderoos

Heb je geen geld om te investeren en is 
je inkomen lager dan € 40.024,- (grens 
voor sociale huurwoningen 2021)? Dan 
kom je in aanmerking voor een uniek 
aanbod van Energie Gilze Rijen: Gratis 
deelname aan de postcoderoos!

Hoe werkt dit? Investeerders van 
Energie Gilze Rijen leggen geld in 
voor investering in zonnepanelen in de 
postcoderoos. Vanuit het beheer van de 
postcoderoos krijgen zij hun investering 
in 15 jaar terug betaald. De rente op de 
investering wordt volledig door Energie 
Gilze Rijen betaald. Dus alle winst van 
de zonnepanelen is voor jou. 

Wat brengt dit dan op? Uitgaande van 
8 panelen van 300 Wp schatten wij het 
resultaat op € 100,- per jaar. En dat  
15 jaar lang! 

Voorwaarden
•   Bij deelname wordt eenmalig gevraagd 

om je inkomen aan te tonen.
•  Je stapt over op Energie Gilze 

Rijen | om als energieleverancier. 
Je elektriciteit wordt dan 100% 
duurzaam in Nederland opgewekt. 
Bijvoorbeeld via je eigen panelen in 
de postcoderoos. Je lidmaatschap 
van Energie Gilze Rijen wordt betaald 
uit de vergoeding die wij van OM 
ontvangen en het restbedrag zullen 
we je ook doneren. Als je dit doet voor 
elektriciteit en gas levert dit je € 50,- 
per jaar extra op.

Oftewel, word zonnestroom producent, 
stap over op 100% duurzame stroom en 
verdien er nog geld mee ook! Vrijblijvend 
inschrijven kan via onze website of info@
energiegilzerijen.nl. 

Collectieve inkoop isolerend glas
Glas is in de meeste huizen de zwakste schakel als het 
gaat om isolatie. Veel warmte gaat verloren via slecht 
isolerend glas. Slecht isolerend glas zorgt voor hoge 
kosten en een oncomfortabel huis, waar je de neiging 
hebt de thermostaat een graadje hoger te zetten. 
Het effect van de verschillende soorten glas zie je in 
onderstaand plaatje:

Grote stappen in comfort en energiebesparing maak je 
door enkel, dubbel en oud HR glas te vervangen door 
HR++ glas. Een ander voordeel van glas vervangen, is 
dat op dat moment ook de kierdichting verbeterd kan 
worden. Betere kierdichting, dus minder tocht, bespaart 
nog eens extra energie. Meld je vrijblijvend aan via  
Guus van Roozendaal, guus@energiegilzerijen.nl.

Overige isolatie
Zeker met de huidige gasprijzen is het investeren in 
isolatie een verstandige keuze. Zeker als je toch gaat 
verbouwen. Energie Gilze Rijen helpt je bij je keuze voor 
verstandige en kosteneffectieve maatregelen en je doet 
ook nog wat voor het klimaat! 

Na het energieadvies kan je je aanmelden voor onze 
isolatieactie voor spouwmuur-, vloer- en/of dakisolatie.
Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@
energiegilzerijen.nl.

Doe ook mee met onze collectieve 
isolatie-acties
Energie Gilze Rijen organiseert ook collectieve inkoop voor glasisolatie  
en spouwmuur, vloer en dakisolatie:
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Aanmelden? Stuur een e-mail naar energiegilzerijen@samenom.nl Informatie? Stuur een e-mail naar info@gilzerijen.nl

Het gebruiken 
van een 

regenton

Het vervangen van tegels 
door groen (tegels eruit, 

groen erin)

Het plaatsen van een
regenwatervijver

Het maken van een
groen dak

Het plaatsen van 
waterdoorlatende 
verharding

Steeds vaker hebben we last van hittegolven, droogte 
en hoosbuien. Samen moeten we de omgeving dus 
inrichten op het veranderende klimaat. Zowel in de 
openbare ruimte als in tuinen liggen veel stenen. 
De gemeente Gilze en Rijen gaat aan de slag om de 
openbare ruimte groener te maken. En ook jij kunt  
met een klimaatbestendige tuininrichting een groot 
verschil maken.

Als je bijvoorbeeld de tegels in de tuin vervangt door 
planten, kan de grond meer water opvangen. Dit zorgt 
voor minder wateroverlast. Met een regenton kun je de 
planten in de tuin water geven tijdens droge periodes. 
Ook is groen in je tuin en op het dak goed tegen de hitte. 
De gemeente geeft je hiervoor graag een financieel 
steuntje in de rug. 

Waar kun je klimaatsubsidie voor krijgen?
Ga voor subsidie om je omgeving klimaatbestendig te maken naar  
www.gilzerijen.nl/duurzaamheid/klimaatsubsidie. Via het digitale formulier  
kan je de subsidie aanvragen. Of scan de QR-code en dien je aanvraag in.  

Onze stroom is beter

Lokaal, voordelig, en 100% groen >> 
energie van Energie Gilze Rijen | om

Energie Gilze Rijen | om
Telefoon: 0161 255 040
E-mail: energiegilzerijen@samenom.nl

Energie Gilze Rijen is onderdeel van het groenste 
energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. 
Samen met circa 60 andere lokale energiecoöperaties 
hebben wij hetzelfde doel voor ogen: Nederland zo  
snel mogelijk verduurzamen. Daarom wekken wij zelf 
100% groene energie op, in onze eigen buurt.
om | nieuwe energie voorziet al vele honderdduizenden 

Nederlandse huishoudens van groene stroom. Als 
collectief zijn we al 6 keer uitgeroepen tot meest 
duurzame energieleverancier van Nederland. Samen 
zijn we | om. Sluit je ook bij ons aan en profiteer van alle 
voordelen van de energie van Energie Gilze Rijen. Ook al 
woon of werk je niet in gemeente Gilze Rijen, je bent van 
harte welkom!
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Daarom kies je voor Energie Gilze Rijen | om:

 We wekken zelf onze energie op, met lokale wind en zon

 Je bent bij ons niet alleen klant, maar ook mede-eigenaar

 We kopen samen energie in, zodat je de bron altijd kent

 Je rijdt CO2-neutraal met onze stroom

Het klimaat regelen



Advies? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl Investeren? Stuur een e-mail naar investeren@energiegilzerijen.nl

Subsidie
Momenteel geldt deze regeling:

Investeren in een duurzame samenleving

9

Hoe kan ik dat allemaal betalen?

K   Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Geld lenen
Als je onvoldoende eigen geld hebt, kun je ook een lening afsluiten om je huis te verduurzamen. Geld lenen voor
energiebesparende maatregelen kan op de volgende manieren:

Geld investeren in zonne-energie is mogelijk als je mee doet aan de 
zogenaamde postcoderoos. Particulieren of bedrijven die geen zonnepanelen 
op hun dak kunnen leggen, maar toch hun geld duurzaam en lokaal willen 
investeren, kunnen zonnepanelen op andermans dak bekostigen. Zo geniet je 
alsnog van een (zonnig) financieel rendement.

Vraag aanvullende informatie aan of meld je direct aan bij onze 
penningmeester via investeren@energiegilzerijen.nl.

K   Hogere hypotheek 
Huizenkopers die willen verduurzamen, kunnen 
tot 106 % van de woningwaarde lenen. Koop je een 
huis en wil je investeren in energiebesparende 
maatregelen dan kun je maximaal € 9.000,- extra 
lenen. Voor erg energiezuinige woningen zijn hogere 
bedragen mogelijk. Het extra geleende bedrag wordt 
buiten de inkomenstoets gehouden.

 
Natuurlijk is gewoon oversluiten van je hypotheek 
ook mogelijk als je de overwaarde wilt investeren in 
maatregelen tegen een lage rente.

K   Energiebespaarbudget 
Weet je nog niet welke energiebesparende 
maatregelen je wilt nemen, kies dan voor 
het Energiebespaarbudget. Dit kan als je een 
hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie 
afsluit. Maar een aantal geldverstrekkers biedt het 
Energiebespaarbudget ook aan bij een hypotheek 
zonder Nationale Hypotheek Garantie. Je kunt 
maximaal 6% van de marktwaarde meefinancieren 
voor verduurzaming en later uitzoeken wat de beste 
maatregelen zijn.

K   Energiebespaarlening 
De Energiebespaarlening is bedoeld voor 
energiebesparende maatregelen in bestaande 
woningen, zoals isolatie of de aanschaf van een 
zuinige hr-ketel. Het Energiebespaarfonds verstrekt 
leningen tot maximaal € 25.000,- met een looptijd 
van 7, 10 of 15 jaar, afhankelijk van de hoogte van de 
lening. De lening wordt als aflopend krediet gemeld 
bij BKR.

K    Duurzaamheidslening 
Met de Duurzaamheidslening kun je bij de gemeente 
Gilze Rijen tegen een gunstig tarief (op moment 
van schrijven 1,6%) geld lenen om je woning 
energiezuinig te maken. Bijvoorbeeld voor het 
plaatsen van gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ 
glas. De lening is rentevast en het bedrag ligt tussen 
€2.500,- en €25.000,-. Bij een looptijd van 10 jaar kun 
je tot €7.500,- lenen, bij een looptijd van 15 jaar kun 
je tussen €7.500,- en €25.000,- lenen. Kijk voor  
meer informatie over de duurzaamheidslening op 
www.gilzerijen.nl/duurzaamheidslening.
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Voor de sociale postcoderoos-
projecten zoekt Energie Gilze Rijen 
investeerders. Zo kunnen ook 
minder draagkrachtigen in Gilze 
en Rijen aan onze postcoderoos-
projecten meedoen. De investering 
wordt terugbetaald uit het 
postcoderoos-project en Energie 
Gilze Rijen betaalt de rente op de 
certificaten. De investering wordt 
gedaan in het ‘investeringsfonds 
projecten’. 

Je kunt al deelnemen vanaf 100,-. Tot € 5.000,- vergoeden we 5% per 
jaar. Deze uitkering is in januari van het daaropvolgend jaar. 

Wil je meer investeren? Dat kan tot max. € 49.900,-. Vanaf € 5.000,-  
is de vergoeding 3% per jaar. 

Het bedrag staat de eerste 5 jaar vast. Daarna storten we gedurende  
10 jaar elk jaar 10% van de inleg terug door uitloting van certificaten. 

Bij een inleg van € 5.000,- of meer ben je bovendien voor de periode van 
de inleg gratis lid van Energie Gilze Rijen.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk je op www.energiegilzerijen.nl of 
stuur een e-mail naar investeren@energiegilzerijen.nl.

Geen geschikt dak, toch investeren 
in zonne-energie?

Denk je na over energiebesparende maatregelen, maar heb je (nog) niet genoeg 
eigen geld hiervoor? Een lening of subsidie kan uitkomst bieden.

Met de ISDE kunnen woningeigenaren subsidie 
aanvragen voor isolatiemaatregelen, een zonneboiler, 
een warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. 
Voor meer informatie ga je naar www.rvo.nl/isde.

Als isolatiemaatregelen komen spouwmuur-/dak-/
zolder-/bodem-/vloerisolatie, HR++ glas en triple glas in 
aanmerking. Let op, je moet minimaal twee maatregelen 
oppakken en de toegepaste materialen moeten aan 
minimum-eisen qua omvang en kwaliteit voldoen.



Actuele info? Kijk op energiegilzerijen.nl/wijkaanpak Actuele info? Kijk op energiegilzerijen.nl/wijkaanpak

Samen aan de slag 
in jouw wijk

Waarom een wijkaanpak?
In 2050 moeten we energieneutraal zijn. Gemeente Gilze en Rijen is 
bezig met het opstellen van een ‘transitievisie warmte’. Dat is een 
richtinggevend document met voorstellen voor duurzaam aardgasvrij 
wonen. Het bevat ook een wijk-voor-wijk stappenplan om daar te komen.

Energie Gilze Rijen helpt bewoners in de wijken nu al met de eerste 
stappen. De belangrijkste eerste stap is dat wij de bewoners in de wijken 
bij elkaar brengen in een wijkteam. Straks worden immers maatregelen 
(zoals van het gas af) in elke wijk voorgesteld en daar moeten we 
op voorbereid zijn. Door ons nu te organiseren kunnen we samen de 
transitie van aardgas naar een andere vorm van verwarmen vorm geven 
en passend maken voor onze wijk. 
 

Wat doen we? 
Wij ondersteunen met onze energieadviseurs de wijkteams om woning-
eigenaren en huurders te helpen met energiebesparing. Voor een aantal 
veelvoorkomende woningen in de wijk maken we een stappenplan naar 
aardgasvrij. Dit stappenplan wordt aan alle wijkbewoners gepresenteerd, 
waarna ze zelf aan de slag kunnen gaan met verduurzaming.

Ook zoeken we in alle wijken modelwoningen, die al een groot 
aantal verduurzamingsstappen gezet hebben. Zo laten we zien dat 
energieneutraal of aardgasvrij heel goed mogelijk is. De bewoners van 
deze woningen vragen we om hun verhaal te delen, zodat anderen er  
van kunnen leren.

1.   Schildersbuurt
De Schildersbuurt in Rijen ligt in het gebied tussen de Nassaulaan en
 Spoorlaan Noord, en wordt aan de oostkant afgebakend door de 
Wilhelminastraat en J. Boschstraat. Momenteel staat het wijkteam onder 
begeleiding van Arjan Broers. Voor meer informatie of meedoen, kunt u  
contact opnemen met schildersbuurt@energiegilzerijen.nl.

Wolfsweide
De Wolfsweide in Rijen is de wijk die reikt van het noordelijkste deel van de 

Hoofdstraat helemaal tot aan het Rijens Broek. We richten ons momenteel op 
het deel van de Hoofdstraat tot en met de Laagstraat. Het wijkteam staat onder 
begeleiding van Freek Gianotten en Yvonne Somers en heeft ook een Facebook-
pagina: ‘Energie(k) wonen Wolfsweide’. Voor meer informatie of meedoen, kunt 

u contact opnemen met wolfsweide@energiegilzerijen.nl.

3.   Steenakkers
Steenakkers in Gilze ligt ten noorden van de Ridderstraat en ten westen van de 
Nieuwstraat. Het wijkteam, dat onder begeleiding staat van Anton van Loon, 
richt zich momenteel op het nieuwere gedeelte van de wijk, ten westen van 
de Burgemeester van Poppelstraat. Voor meer informatie of meedoen, kunt u 
contact opnemen met steenakkers@energiegilzerijen.nl.

 Hofstad
De wijk Hofstad in Gilze is de wijk ten zuiden van de Aalstraat en ten oosten 

van de Alphensebaan. Het wijkteam staat onder begeleiding van Bert Huisman. 
Voor meer informatie of meedoen, kunt u contact opnemen met 

hofstad@energiegilzerijen.nl.

5.   Molenschot 
In Molenschot is het burgerinitiatief ‘Molenschot Groen’ al enige tijd actief. 
Zij helpen hun dorpsgenoten met het organiseren van informatieavonden 
en het uitgeven van nieuwbrieven. Molenschot Groen heeft een website: 
dorpsbelangmolenschot.com/molenschot-groen. Voor meer informatie of 
meedoen, kunt u contact opnemen met molenschotgroen@outlook.com.

10 11

In 2020 is Energie Gilze Rijen in opdracht van de 
gemeente gestart met energiebesparing in vier 
wijken in onze gemeente. In 2021 is ook Molenschot 
aangehaakt. 

2.   

4.  

Woon je in één van onderstaande wijken of buurten? 
Meld je aan bij het wijkteam. Zo blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen 
en doe je mee bij het vormgeven van de aanpak in jouw wijk.
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Doe mee 
Word energieadviseur!
Door het toenemend aantal aanvragen voor energie-
advies, is er plek voor nieuwe energieadviseurs. Mensen 
die het interessant en leuk vinden om te helpen met 
stappen te zetten naar een klimaatneutrale samenleving. 
Ben je serieus geïnteresseerd? Dan bieden wij je ook een 
passende opleiding aan. Yvonne Somers informeert je 
graag over de mogelijkheden. Neem gerust contact met 
haar op via yvonne@energiegilzerijen.nl

Wie zijn wij?
Energie Gilze Rijen is een coöperatie voor en door leden 
en heeft als doel actief een bijdrage te leveren aan een 
klimaatneutraal, duurzaam en energie-onafhankelijk 
Gilze-Rijen. Wij richten ons op het produceren en 
leveren van duurzame energie en het realiseren van 
energiebesparing bij particulieren, verenigingen, 
instellingen en ondernemers.

Onze kernwaarden zijn:
Samen: Samen de problemen aanpakken, samen met de 
samenleving (burgers, ondernemers, gemeente, scholen, 
verenigingen en andere instanties).
Duurzaam: Een bewuste keuze voor energiebesparende 
duurzame oplossingen en het informeren van jong en oud 
over energiebewuste duurzame 
keuzes.
Betaalbaar: Het aandragen 
van oplossingen tegen aan-
trekkelijke kosten voor 
iedereen.

Word lid van Energie Gilze Rijen
Je kunt je aanmelden via de website van Energie Gilze 
Rijen: energiegilzerijen.nl/lid. 
Voor het lidmaatschap betaal je een contributie van  
€ 10,- per jaar. Voor bedrijven gelden andere tarieven, 
zie onze site. De bedrijven en instellingen die diensten 
aanbieden aan de leden van de coöperatie staan op 
onze website onder ‘Partners’.

Als lid van Energie Gilze Rijen blijf je op de hoogte van 
ontwikkelingen op het gebied van:
Energiebesparing: Ga met ons de uitdaging aan om naar 
een klimaat neutrale samenleving te groeien. We gaan 
van het gas af en onze huizen gaan energie produceren.
Productie van duurzame energie: Wij stimuleren lokale 
productie van duurzame zonne- en windenergie en 
bieden onze leden de kans om hierin (winstgevend) te 
participeren.
Energiemarkt: Je kunt je eigen lokale, 100% duurzame 
energie bij ons inkopen.

Heb je suggesties voor een duurzaam en toekomst-
bestendig Gilze en Rijen? Breng deze dan gerust bij ons 
onder de aandacht!

Meedoen? Stuur een e-mail naar info@energiegilzerijen.nl
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