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Reconstructie op initiatief van de bewoners!

Elsenerbroek, 5 december 2017.

Betreft : Duurzaamheidsprijs 2017-2018

Gezche

Met de werkgroep Binnenkracht Elsenerbroek is onze Stichting aan de slag gegaan met het

onderwerp duurzaamheid en in het bijzonder het besparen van energie. Een ander spoor is het

opwekken van energie te beginnen door middel van zonnepanelen.

Uit een aantal bijeenkomsten is gebleken dat het een ieder zich er van bewust dat de fossiele

brandstoffen op raken en op een andere manier met energie om moet worden gegaan. Als

samenleving maar ook ieder (huishouden c.q. onderneming) voor zich kan (moet) hieraan een

bijdrage leveren.

De bewustwording is er, maar er leven nog veel vragen; hoe kan ik een bijdrage leveren en wat levert

mij dat op. Ons standpunt is dit stap voor stap op te pakken. Te beginnen dicht bij huis, hoe kunnen

wij energie besparen. Onder ander over het energie verbruik van de diverse apparaten bestaat nog

veel onwetendheid. Wat verbruikt het apparaat? Moet ik het apparaat nu al wel of niet vervangen?

Een belangrijk hulpmiddel om op deze vragen een antwoordt te kunnen geven is het vaststellen van

het verbruik van het huidige apparaat door middel van het plaatsen van een energiemeter.

Na gebruik kunnen deze meters beschikbaar worden gesteld voor andere geïnteresseerden binnen

Hof van Twente.

Ons voornemen is een dergelijke meter breed beschikbaar stellen voor de onze buurtschap. Wij

denken 50 apparaten nodig te hebben. Kosten € 25,- per stuk. Totale investering€ 1.250,-.

Financiering door middel van de duurzaamheidsprijs, eventueel aangevuld met een eigen bijdrage.

Door middel van dit project willen wij bereiken dat de gehele buurtschap (People) meedoet aan

energiebesparing (Planet) wat tevens nog een economisch voordeel opleverd (Profit).
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Om deze maatschappelijke doelen te kunnen realiseren is er breed draagvlak nodig onder de

bevolking. Onze taak als Stichting is door middel van voorlichting te geven en informatie te

verstrekken een bijdrage leveren om deze doelen te realiseren.

Gelet op bovenstaande zouden wij graag in aanmerking komen voor de duurzaamheidsprijs 2017-

2018.
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