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Beste inwoners van Enspijk
Op woensdag 31 oktober 2012 vond in de Minzerie een bewonersbijeenkomst plaats over Duurzaam
Enspijk, waarin de gemeente Geldermalen en MooiWonenInEnspijk de ambitie hebben uitgesproken om
Enspijk, in nauwe samenwerking met jullie, te willen verduurzamen. Mede dankzij de grote opkomst,
was deze avond zeker een succes. Dit was ook te lezen in het Nieuwsblad van Geldermalsen, waarin
aandacht werd besteed aan deze bijeenkomst. De presentaties die op die avond gegeven zijn vindt u
terug op de website van MooiWonenInEnspijk. Had u die avond uw jaarafrekening niet bij u, dan vindt u
op de site ook nog de informatie over gemiddeld verbruik in Nederland om uw eigen verbruik mee te
vergelijken. Ook de Excelsheet van de Gemeente Geldermalsen, waarin u het rendement van
zonnepanelen op uw dak kunt berekenen, kunt u daar terugvinden.
Duurzame ondernemers
Afgelopen woensdag avond, 28 november 2012, vond er in de Minzerie een bijeenkomst plaats voor
ondernemers uit de gemeente Geldermalsen die actief zijn op het gebied van duurzame oplossingen.
Het doel van deze bijeenkomst was om deze ondernemers te stimuleren om samenwerkingen aan te
gaan om daardoor goed in te kunnen spelen op de vragen van u. Het was een zeer geslaagde avond en
de aanwezige ondernemers hebben aangegeven zich hier sterk voor te willen maken.
Bijeenkomst over zonnepanelen
Op woensdag 28 november was er ook een bijeenkomst over duurzaamheid in de Rotonde in Enspijk.
Deze bijeenkomst ging voornamelijk over zonnepanelen en werd georganiseerd door Stichting
Duurzaam Rivierenland (SDR).
Ambassadeurs gezocht
Tijdens de bewonersbijeenkomst kondigden we al aan dat we een Duurzaam Enspijk alleen kunnen
realiseren met jullie hulp. We zijn daarom op zoek naar ambassadeurs die hun interesse of ervaring in
duurzaamheid willen inzetten voor dit project. De exacte invulling daarvan kunnen we in overleg
bepalen. Voelt u zich aangesproken? Neem dan contact op met ons door te mailen naar:
enspijk@enspijk.info of duurzaamenspijk@gmail.com.

Blijf op de hoogte
Om u op de hoogte te houden over het project Duurzaam Enspijk willen wij vaker een nieuwsbrief als
deze uitsturen. Hierin zullen we dan ook aangeven wanneer er een vervolgbijeenkomst zal plaatsvinden.
Dit zal in het begin van 2013 zijn. Kent u nog iemand die deze nieuwsbrief niet krijgt, maar wel graag op
de hoogte gehouden wil worden? Geef het ons dan door. De nieuwsbrief is daarnaast ook te
downloaden via de website van MooiWonenInEnspijk.
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