Wonen, werken, warmte in wintertijd
De wintertijd is weer ingegaan. We zitten meer binnen, zeker nu met corona, en de
verwarming staat weer aan. We willen het wel lekker warm hebben. Maar dat moet niet teveel
energie kosten. Hoe doen we dat? Daar wordt veel over nagedacht. Energie-U denkt flink
mee. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over. En over allerlei andere activiteiten.

Energie-U op de koffie bij...Warmtebron
Van twintig mogelijke locaties voor de eerste boring voor
geothermie in de regio Utrecht zijn er momenteel nog drie over.
Binnen enkele weken gaat het projectteam van LEAN
toestemming vragen om het geothermisch onderzoek op één
locatie te mogen vervolgen.
Wil jij meer weten over geothermie en hoe zo'n locatie
geselecteerd wordt? En waarom het in deze fase lastig is
om bewoners te betrekken? Sander en Fanny gingen op
bezoek bij Warmtebron en wat ze daar te horen kregen,
lees je hier.

Gemeenteraad vóór zonnepanelen bij Meijewetering
Goed nieuws! Het eerste zonnepark van Utrecht is weer
een flinke stap dichterbij gekomen. De overgrote
meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad stemde
begin oktober vóór zonnepanelen op het veld aan de
Meijewetering in Leidsche Rijn. Ze zijn van mening dat
deze veldlocatie heel geschikt is voor zonnepanelen.
Lees hier meer.
Ook jij kunt deelnemen aan dit project; door te investeren, mee te doen met de nieuwe
postcoderoosregeling, bekendheid te geven aan dit zonnepark binnen jouw netwerk of door je
in te zetten als enthousiaste ambassadeur. Intekenen op panelen is nu nog niet mogelijk,
maar helpen bij de promotie al wel! Interesse? Mail naar meijewetering@energie-u.nl.

Doe je ook mee met Buurtstroom Rehobothkerk?
Op donderdagavond 16 oktober organiseerden we een
informatieavond voor Buurtstroom Rehobothkerk. Deze
vond plaats in de kerk én online. De dag erna startte de
verkoop van de 149 zonnepanelen. Inmiddels is
tweederde van de panelen verkocht. Al 22
buurtbewoners gingen je voor. Maar er zijn nog panelen
beschikbaar, 54 stuks. Woon je in één van de volgende postcodes: 3523, 3524, 3525, 3522,
3521, 3511, 3582 of 3585? En is jouw dak niet geschikt voor zonnepanelen of heb je geen
eigen dak? Of heb je al zonnepanelen, maar nog verbruik over? Doe dan mee met dit mooie
project! Kijk op onze website hoe je mee kunt doen.

Webinar 'een goed gesprek over biomassa'
Biomassa is een veelbesproken onderwerp in Nederland. In Utrecht wordt een deel van de
warmte van onze stadsverwarming opgewekt uit biomassa. Daarom organiseert Energie-U op

maandag 16 november (15.30 - 16.45 uur) 'een goed gesprek
over biomassa' waarbij wetenschap en politiek inzichten, feiten
en meningen uitwisselen.
Ons lid Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid voor D66, gaat in
gesprek met ons lid Leo Meyer, voormalig projectleider bij het
VN-klimaatpanel, en met ons lid Martin Junginger, hoogleraar
biobased economy. Professor Gert-Jan Nabuurt brengt inzichten
vanuit duurzaam bosbeheer in.
Wil jij meeluisteren en misschien zelfs wel een vraag stellen? Meer informatie vind je op de
website van Energie-U en inschrijven voor het webinar kan hier.

Expeditie Warmte
In november en december gaan vijf Utrechtse buurtgroepen op
zoek naar een nieuwe warmtebron voor hun buurt. In drie
ateliers gaan ze hun eigen fantastische plan maken. De
gemeente organiseert de ateliers en zorgt voor koppeling van de
groepen aan bedrijven die hen helpen op technisch en financieel
vlak.
Energie-U verzorgt de inhoud in de ateliers: groepsvorming, zorgen voor een stevige positie
voor je initiatief, en het betrekken van buurt en relevante partijen.
Het is tof dat onze gemeente ons dit laat doen. We hebben er ook heel veel zin in. Ook al
omdat we de meeste deelnemers al langere tijd kennen, omdat ze lid zijn en actief. We
mogen alleen nog niet zeggen wie er geselecteerd zijn... We proberen op onze website
verslag uit te brengen, en de gemeente zal vast via haar site jouwhuisslimmer.nl informatie
verstrekken.

ALV Energie-U oktober 2020
Onze ALV van 2020 hielden we in oktober. We wilden eerder,
maar corona. En toen toch weer corona. Dus we deden het
in een moderne combinatievorm: het bestuur en enkele
anderen zaten bijeen in ANNE, de meeste leden volgden de
ALV vanuit huis. En dat ging best goed.
Hoogtepunt deze keer was de presentatie door Inge Verhoef
over de grote plannen voor het grote energielandschap. Wat
tevens het afscheid was van Inge als bestuurslid van
Energie-U. Viereneenhalf jaar verrijkte ze bestuur,
ledenorganisatie, uitstraling en onze initiatiefrijkheid. Met als grootste wapenfeit het ontstaan
(bijna dan) van het grote energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop.
"Doen we hier nog wat aan windenergie of hoe zit het?"
De rest is geschiedenis. Inge, hartstikke bedankt voor alles wat je Energie-U gegeven
hebt! Inge blijft gewoon lid hoor, en betrokken, en druk met het energielandschap, dus we
blijven samen optrekken.

Digitale Energiecoach een succes!
Hessel Sikkema, coördinator Digitale Energiecoach,
vertelt: "De Digitale Energiecoach, is bedacht door
Jasmijn Fermie toen de Coronacrisis uitbrak en
activiteiten zoals de Energiebieb stil kwamen te liggen en
huisbezoek bezwaarlijk was. Dan gaan we op afstand
mensen helpen bij hun energievragen! Met een éénmalig
gesprek van 30 minuten, online of telefonisch. Deze
dienst werd opgestart met vier energieke
enthousiastelingen die al ervaring hadden bij het helpen
van mensen met hun energievragen. De aanvragen die
binnenkomen zijn zeer divers. Van advies over isolatiemogelijkheden, elektrische apparaten,
zonnepanelen, subsidiemogelijkheden of onduidelijkheid over de aardgasplannen van de
gemeente. Maar ook wat mogelijk is als je lid bent van een VvE (Vereniging van Eigenaren).
In de zomer was het even stilletjes, maar de laatste weken is de mailbox goed gevuld met
aanvragen. De teller staat sinds begin oktober op 20 aanvragen, gemiddeld vijf per week.
Sommige mensen willen graag een telefonisch gesprek, anderen online. Je merkt dat een
gesprek van een half uur toch snel voorbij is. Je moet daarom goed opletten dat je niet
afdwaalt maar de vraag van de klant voor ogen blijft houden. Omdat we deze winter ook nog

last zullen hebben van het Coronavirus is deze dienstverlening op afstand een mooi
alternatief om toch mensen te kunnen blijven helpen met hun energievragen." Wil jij dit ook?
Stuur een mail naar digicoach@energie-u.nl om een afspraak met een digicoach in te
plannen op een dinsdag of een donderdag.

Update Energiebieb
We waren weer enthousiast gestart met de Energiebieb (voorheen
Bespaarbieb geheten), in de bieb aan het Neude. Maar wegens
aangescherpt coronabeleid van de Bibliotheek Utrecht, kan de
Energiebieb de komende periode helaas niet worden voortgezet.
Zodra we weten wanneer het wel weer kan, hoor je het.

Duurzame Maand november: Energietransitie en wonen
Duurzame Week wil naast het jaarlijkse festival in Utrecht het
hele jaar door mensen helpen verduurzamen. Daarom is vanaf
september 2020 gestart met de Duurzame Maanden in
Utrecht! Elke maand een programma, voor en door de stad,
gekoppeld aan één van onze duurzame programma pijlers. De
maand november staat in het teken van het thema:
Energietransitie en wonen.
De hele maand zit bomvol met leuke en leerzame activiteiten
over hoe je als consument of ondernemer je energieverbruik terug kunt dringen en wat je kunt
doen als je wilt overschakelen op duurzame energie. Een overzicht van alle activiteiten deze
maand vind je op www.duurzameweek.nl.
Hieronder lichten we er twee uit; Challenge Energiedrijvers en Workshop Energiebesparen.

Challenge: Energiedrijvers!
Wil jij energie besparen? De maand november daagt Duurzame
Week jou uit om je eigen huis te verduurzamen. Bestel de gratis
Energiebox en doe met ons mee!
Hoe het werkt: Neem op hoe jij thuis energie bespaart en deel
jouw DIY-filmpje op social media met de hashtag
#DWenergiedrijvers. Inspiratie nodig? Tochtstrippen plakken, deurdranger plaatsen,
brievenbus-bezem monteren, radiatorfolie plakken, etc. Of bekijk het filmpje.

Workshop Energiebesparen: Do It Yourself!
Wil je graag energie besparen maar ben je nog niet toe aan een
warmtepomp? Tocht het bij je voordeur en wil je er wel wat aan
doen, maar weet je niet hoe? Waterzijdig inregelen van je CV…
nooit van gehoord? Baal je van je energierekening? Dan is dit
de workshop voor jou! In samenwerking met de Duurzame
Week organiseert Energie-U op dinsdag 24 november (19.30 21 uur) een gezellige avond vol met concrete doe-het-zelf tips
om je huis energiezuiniger te maken. Meer info en aanmelden kan hier.

Evenement HIER opgewekt Online
Woensdag 18 t/m vrijdag 20 november 2020 vindt voor de negende
keer het Evenement HIER opgewekt plaats: het grootste landelijke
evenement over lokale duurzame energie in Nederland. EHO is hét
ontmoetingsmoment voor iedereen die betrokken is bij de lokale
energie-initiatieven. Een vrolijke gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen, kennis te delen en inspiratie op te doen. Ook voor
Utrechtse initiatieven een bron van informatie. Maak kennis met de
nieuwste ontwikkelingen, inspirerende projecten en een grote groep
eensgezinde vrijwilligers en professionals die werken aan
duuzamere lokale omgeving. Kijk hier voor het programma en klik
hier om je direct aan te melden.

SlimmeBuur
In Nederland zijn al veel mensen slim bezig door bijvoorbeeld
hun huis te isoleren of zonnepanelen te plaatsen. Maar er zijn
ook mensen die nog vragen hebben voordat ze zo'n
energiebesparende maatregel uit laten voeren. En aan wie kun
je die vragen nu beter stellen dan aan je buur die het nodige
uitzoekwerk al gedaan heeft? SlimmeBuur is dé website waar
buren elkaar adviseren over energie besparen. Heb jij isolatie of
zonnepanelen? En mogen jouw buren vragen hoe je dat
geregeld hebt? Meld je aan als SlimmeBuur (en maak kans op
een prijs)! Heb je vragen over energiebesparende maatregelen?
Misschien kan één Utrechtse slimmerik jou wel helpen. Zoek op de kaart jouw slimme buren
en stuur een berichtje. Klinkt simpel, en dat is het ook!

AGENDA
1-30 nov.:
16 nov.:
18-20 nov.:
24 nov.:

Duurzame Maand november: Energietransitie en wonen
Webinar 'een goed gesprek over biomassa' (15.30 - 16.45 uur)
Evenement Hier opgewekt online
Workshop Energiebesparen: Do It Yourself! (19.30 - 21 uur)

Lid van Energie-U
Steun je onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid en energie besparen in Utrecht?
En ben je nog geen lid? Word lid en profiteer van de voordelen. Reeds lid? Misschien wil je
ons extra steunen met een donatie, stuur dan even een mailtje naar info@energie-u.nl.
Volg jij ons al op Facebook, Twitter en LinkedIn? Doen hoor! Dan ben je altijd op de hoogte
van het laatste nieuws!
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