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Berkel-Enschot/Tilburg. 14 januari 2015

Nieuwsbrief Duurzaamheidsvallei januari:
Bijeenkomst Duurzame Opwekking Energie 21 januari
Geachte geïnteresseerde in de Duurzaamheidsvallei,
De Stichting Duurzaamheidsvallei heeft aangekondigd op 21 januari een bijeenkomst te
verzorgen in Zomerlust, met als thema Duurzame opwekking van Energie. Deze bijeenkomst
start om 20:00 uur en u bent van harte welkom, samen met uw buurtgenoten en kennissen
die geïnteresseerd zijn in duurzame opwekking van energie.
Dutch Solar Energy (DSE) zal een korte presentatie verzorgen van het in te vullen
zonnepanelenpark. Dit Zonnepanelenpark zal een van de grotere in Nederland zijn en een
visitekaartje zijn voor de Duurzaamheidsvallei. DSE zal in het verlengstuk van de plaatsing
van een aanbod doen om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen. Daarbij krijgt u ook een
aanbod voor een haalbaarheidsstudie.
Ook zal het woord gegeven worden aan MKB energie en Homestroom, die optreden als
centrale inkoper van duurzame energie. Zij geven uitleg over hoe zij in naam van de
deelnemers groene energie inkopen en wat de voordelen daarvan zijn voor de verbruikers.
Geïnteresseerden kunnen dezelfde avond zich nog informeren en inschrijven voor enkele
experimentgroepen op het gebied van water-, wind- en bio-energie. Dat doen we aan de
hand van vier tafelronden. U krijgt dan informatie en u kunt dan besluiten om vrijblijvend lid
te worden van een experimentclub.
Namens het stichtingsbestuur van de Duurzaamheidsvallei,
Henk Hoppenbrouwers (voorzitter ad interim),
Remco Westhoek (secretaris).
In dit project werken mensen van
verschillende landen samen rond
thema’s die het dagelijkse leven van
Europese burgers aangaan. Het
draagt zo bij aan een meer hechte
Europese samenleving.

Partners Stichting Duurzaamheidsvallei:
Voor de realisering van projecten in de Duurzaamheidsvallei werkt de Stichting samen met
de volgende partners:

Gemeente Tilburg

Het Stichtingsbestuur van de Duurzaamheidsvallei bestaat uit Henk Hoppenbrouwers (voorzitter a.i.),
Remco Westhoek (secretaris). Dré van Hal (penningmeester), Henk de Kort, Joost Schretlen van Segon
en Ralph Akkermans van DLG en wordt geadviseerd door Nellie Raedts van het Deltaplan voor het
Landschap en door de heer T.A.M.Beckers, oud-hoogleraar van de Universiteit van Tilburg.

