
 
Samen energie besparen met Buur(t)kracht 
Zoals je weet werkt WEN samen met het dorp aan een Energie Neutraal Wijnjewoude in 2025. Dit 
betekent dat we met z’n allen besparen op energiegebruik en duurzame energie gaan opwekken, zoveel 
als we nodig hebben. Natuurlijk kan dit niet zonder de betrokkenheid van alle inwoners. Daarom hebben 
we ondersteuning gevraagd van Buurkracht. Buurkracht is een initiatief van provincies en gemeenten 
om buurten te helpen bij hun energie besparing.   
Via de buurtverenigingen hopen we de betrokkenheid van buurtgenoten aan te wakkeren. We vragen 
jullie om uit je buurtvereniging twee ‘ambassadeurs’ te zoeken die bereid zijn om op 5 september de 
informatieavond van Buurkracht bij te wonen. Samen willen we dan nagaan op welke wijze we met 
elkaar energie kunnen besparen en/of duurzaam kunnen opwekken. Want de ervaring uit andere 
dorpen leert, dat samen met je buren energie besparen voordeliger, makkelijker en leuker wordt. En 
samen met Buurkracht ook nog eens slimmer. 

Buurkracht is gratis en onafhankelijk 
Van energie besparen profiteren we allemaal. Het is goed voor het milieu, je portemonnee en het 
comfort in je huis. En doe je het samen met je buren en Buurkracht, dan kun je rekenen op hulp en 
advies van de buurtbegeleider. Gratis en onafhankelijk!  
 

Waarom samen besparen met Buurkracht? 
Veel mensen willen hun energieverbruik aanpakken, maar alleen komt het er vaak niet van. Samen 
energie besparen met je buren en Buurkracht is voordeliger, makkelijker, leuker en slimmer. 
 

Samen ben je voordeliger uit 
Trek je op met je buren, dan profiteer je vaak van een groepskorting of extra service van 
bijvoorbeeld een leverancier van zonnepanelen. Daarmee heb je de eerste winst meteen 
binnen.Zo kreeg Buurkrachtbuurt De Fledders een mooie zonnekorting. 
 

Vele handen maken licht werk 
Als Buurkrachtbuurt krijg je een eigen buurtbegeleider. Die helpt je flink vooruit met handige 
tips en ideeën voor bespaaracties bijvoorbeeld. Je krijgt ook hulp om je bespaaracties te delen 
met al je buren, zodat iedereen mee kan doen.  
 

Samen besparen is leuker 
Met eigen ogen zien waar je huis warmte verliest? Weten hoeveel energie je droger verbruikt? 
De kinderen in de buurt betrekken bij energie besparen? Buurkracht leent spullen uit zoals 
warmtecamera’s, energieverbruiksstekkers, mysterieuze aantrekkingskastjes en nog veel meer. 

 
Gebruik onze ervaring en bespaar slim 
Doe je mee met Buurkracht, dan krijg je een energiescan van de buurt. Zo weet je vooraf welke 
bespaaracties de meeste energiewinst opleveren. En via je buurtbegeleider profiteer je ook meteen van 
de ervaringen uit andere Buurkrachtbuurten. 
 

Welkom op de Buurkracht infobijeenkomst voor buurtverenigingen  
op woensdag 5 september in MFC De Swingel. Aanvang 20.00 uur 
 
www.buurkracht.nl     

http://www.buurkracht.nl/

