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Onderwerp: Energiebesparing	  in	  Born	  samen	  met	  de	  wijkraad	  en	  Buurkracht?
Datum: maandag	  24	  november	  2014	  13:27:11	  Midden-‐Europese	  standaardBjd
Van: Patricia	  Vinclair
Aan: wijkraadbornwest@gmail.com

Beste	  leden	  van	  Wijkraad	  Born-‐west

	  

Als	  Wijkraad	  in	  Born	  zorgt	  u	  er	  voor	  dat	  Born	  en	  met	  name	  de	  buurt	  Born-‐west	  leeKaar	  en	  vitaal
blijL.	  Dat	  is	  natuurlijk	  geweldig!	  Buurkracht	  kan	  u	  helpen	  de	  Born-‐west	  ook	  duurzaam	  te	  maken.
De	  kracht	  van	  Buurkracht	  ligt	  in	  het	  besparen	  van	  energie	  samen	  met	  de	  buurt.	  Dus	  in	  een	  buurt
samen	  maatregelen	  treffen	  om	  energie	  te	  besparen.

	  

Wat	  is	  Buurkracht?

Met	  Buurkracht	  is	  energie	  besparen	  voordeliger,	  makkelijker	  en	  gezelliger	  dan	  alleen.	  Centrale	  rol	  is
weggelegd	  voor	  de	  iniBaBefnemer	  /	  het	  team	  in	  de	  eigen	  buurt.	  Buurkracht	  geeL	  informaBe	  over
de	  beste	  bespaarmogelijkheden	  en	  helpt	  de	  buurt	  te	  enthousiasmeren.	  Buurkracht-‐buurten	  krijgen
de	  slimme	  meter,	  graBs	  en	  versneld.	  Daarmee	  krijgen	  de	  buurtbewoners	  inzicht	  in	  hun	  eigen
energieverbruik	  via	  je	  persoonlijke	  pagina	  op	  buurkracht.nl.

	  

We	  gaan	  voor	  tevreden	  buurten

Buurkracht	  is	  een	  succes	  als	  de	  iniBaBefnemer	  en	  de	  buurtgenoten	  tevreden	  zijn.	  Als	  er	  energie	  is
bespaard.	  Als	  de	  berg	  aan	  informaBe	  over	  spouwmuurisolaBe,	  tochtstrips	  of	  zonnepanelen
overzichtelijk	  is	  geworden.	  Buurkracht	  legt	  niets	  op,	  maar	  ondersteunt	  enthousiaste
buurtbewoners.

	  

Hoe	  werkt	  Buurkracht?

Bekijk	  het	  filmpje	  over	  Buurkracht	  of	  kijk	  op	  www.buurkracht.nl	  voor	  meer	  informaBe.	  Bij	  deze	  mail
vindt	  u	  ook	  een	  flyer	  met	  uitleg	  over	  Buurkracht.

	  

Buurkracht	  is	  niet	  commercieel	  en	  kost	  daarom	  helemaal	  niets!	  Wellicht	  dat	  Buurkracht	  en	  u	  als
Wijkraad	  samen	  op	  kunnen	  trekken	  om	  energiebesparing	  in	  Born	  mogelijk	  te	  maken.	  	  Of	  wellicht
kunt	  u	  ons	  helpen	  iniBaBefnemers	  te	  vinden.

	  

In	  deze	  regio	  ben	  ik	  buurtbegeleider.	  Ik	  kom	  graag	  eens	  bij	  u	  langs	  om	  meer	  te	  vertellen	  over
Buurkracht.	  We	  kunnen	  dan	  bespreken	  wat	  Buurkracht	  en	  de	  Wijkraad	  voor	  elkaar	  kunnen
betekenen.	  U	  kunt	  hiervoor	  contact	  opnemen	  met	  mij.

http://buurkracht.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=mrehm9BDdMk
http://www.buurkracht.nl/
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Met vriendelijke groet,

Patricia Vinclair-Ramakers

Patricia	  Vinclair-‐Ramakers	  |	  Buurtbegeleider	  Buurkracht|	  T	  +31	  (0)6	  52691385	  |
E	  patricia@buurkracht.nl
Buurkracht	  |	  T	  088	  –	  857	  2200	  |	  Postbus	  453	  |	  5340	  AL	  's-‐Hertogenbosch	  |
buurkracht.nl
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